
Deliberações da Reunião de Câmara de 13 de novembro de 2019 
 
Abertura de conta bancária 
. Aprovada a abertura de conta bancária no Banco Bankinter, S.A. nos termos e condições da 
Norma de Controlo Interno do Município da Moita. 
 
Administração Urbanística 
. Aprovada a operação de reparcelamento, bem como a celebração de um acordo de 
reestruturação da compropriedade entre o Município da Moita e o Sr. José Coelho Mestre, na 
qualidade de proprietários dos terrenos; a  parcela de terreno pertença do Sr. José Coelho 
Mestre - registada na CRP com o n.0 373/19860313, da Freguesia da Moita - área registada = 
308,00 m2:- área inicial confirmada = 308,00 m2, com base em levantamento topográfico, área 
após reparcelamento = 384,00 m2 e a parcela de terreno pertença do Município da Moita, 
registada na CRP com o n. 0 704/19870416, da Freguesia da Moita - área registada = 3.300,00 
m2: - área inicial atualizada = 3.925,00 m2, com base em levantamento topográfico; - área após 
reparcelamento = 3.796,00 m2; - área a integrar o domínio público municipal após 
reparcelamento = 53,00 m2. 

Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras de Mercadorias 
. Aprovada a contratação e realização das despesas inerentes ao contrato a celebrar sobre o 
aluguer cima citado. 
 
Assuntos Sociais e Cultura  
. Aprovada a atribuição de um subsídio para aquisição/reparação de equipamentos à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, no valor 12 500€; 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Ginásio Atlético Clube - 1 a 

revisão; Sociedade Filarmónica Estrela Moitense - 2a revisão; Sociedade Recreativa e Cultural 
União Alentejana - 1 a revisão e Associação BFM - Banda Filarmónica da Moita, no valor total de 
4.050€; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e as seguintes entidades: Associação de Solidariedade Cabo-Verdiana dos Amigos da 
Margem Sul do Tejo e Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia da Moita, 
no valor total de 800€; 
 
. Aprovada a comparticipação financeira de 1.500€ ao Grupo de Forcados Amadores do 
Aposento da Moita, para apoiar a deslocação em representação municipal ao México. 

Atividades Económicas 
. Aprovada a realização da Feira de Natal para 2019; 
 
. Aprovada a extinção de direito ao uso da loja 19, sita no Mercado Municipal do Vale da 
Amoreira e cobrança coerciva da dívida, e que a vendedora ambulante proceda ao referido 
pagamento em 60 prestações mensais, e que o pagamento do plano de prestações se inicie no 
mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente à loja no 40 sita 

no Mercado Municipal da Baixa da Banheira - Zona Sul e que a adjudicatária proceda ao referido 

pagamento em 60 prestações mensais, e que o pagamento do plano de prestações se inicie no 

mês de dezembro de 2019; 



. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente à Loja n o 6 
sita no Mercado Municipal do Vale da Amoreira e que a adjudicatária proceda ao pagamento 
da dívida existente, em 24 prestações mensais, e que o pagamento do plano de prestações 
se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente às bancas 
n.0 25, 26, 28 e 29, sitas no Mercado Municipal de Sarilhos Pequenos, e que a adjudicatária 
proceda ao pagamento da dívida existente, em 36 prestações mensais, e que o pagamento 
do plano de prestações se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 

. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente à banca n o 

7, sita no Mercado Municipal da Baixa da Banheira - Zona Norte, e que a adjudicatária 
proceda ao pagamento da dívida existente, em 36 prestações mensais, e que o pagamento 
do plano de prestações se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente às bancas 
n.0 19 e 20, sitas no Mercado Municipal da Baixa da Banheira - Zona Sul, e que o adjudicatário 
proceda ao pagamento da dívida existente, em 18 prestações mensais, e que o pagamento 
do plano de prestações se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente à bancas no 

55 e 56 sitas no Mercado Municipal da Baixa da Banheira - Zona Sul, e que a adjudicatária 
proceda ao pagamento da dívida existente, em 30 prestações mensais, e que o pagamento 
do plano de prestações se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente à banca n o 

57/57ª, sita no Mercado Municipal da Baixa da Banheira - Zona Sul, e que o adjudicatário 
proceda ao pagamento da dívida existente em 30 prestações mensais, e que o pagamento 
do plano de prestações se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente às bancas 
n.0 8 e 10, sitas no Mercado Municipal da Moita, e que o adjudicatário proceda ao 
pagamento da dívida existente, em quatro prestações mensais, e que o pagamento do plano 
de prestações se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente ao espaço 
de venda no 5, sito junto ao Cemitério Pinhal do Forno, e que a adjudicatária proceda ao 
pagamento da dívida existente, em 60 prestações mensais, e que o pagamento do plano de 
prestações se inicie no mês de dezembro de 2019; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso e cobrança coerciva da dívida referente ao espaço 
de venda n o 4, sito junto ao Cemitério Pinhal do Forno, e que o adjudicatário proceda ao 
pagamento da dívida existente, em 48 prestações mensais, e que o pagamento do plano de 
prestações se inicie no mês de dezembro de 2019. 
  
 Contrato de gestão de eficiência energética 
. Deliberado enviar à Assembleia Municipal com, vista à autorização da assunção dos 
compromissos plurianuais relativos a iluminação publica decorrentes do Contrato acima citado.  
 
Empréstimo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações. 



. Deliberado desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um 
empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 2 183 000€.  Deliberado ainda que 
dado o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento previstas 
no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovado o projeto de execução de "Requalificação ambiental da envolvente à caldeira de 

Alhos Vedros". 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 10ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 


