
Deliberações da Reunião de Câmara de 11 de dezembro de 2019 
 
Administração Urbanística 
. Aprovadas as seguintes alterações ao alvará de loteamento n. 0 1/83 solicitado pela NOS- 
Associação de Pais e Técnicos para Integração do Deficiente: Juntar o lote 6, com a área de 5 
500 m2, ao lote 7, com a área de 5 310 m2, suprimindo o lote 6 e integrando a área deste no 

lote 7, que passa a deter a área de 10 810 m2; Alterar a área de construção máxima admissível 
para o lote 7, de 1 250 m2, mais 80 m2 para anexos, para 2 740 m2, resultando esta área do 
somatório entre as áreas de construção máximas admissíveis para este lote com as áreas de 
construção do lote 6, acrescido de um aumento de 3% para acautelar eventuais necessidades 
de ampliação do equipamento existente. 
 
Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras de Mercadorias 
. Ratificados os atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal na sequência dos pedidos 
de esclarecimento solicitados pela Locarent - Companhia Portuguesa, AL, SGald Automotive' - 
Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, SA, Rentlei Automóveis e Turismo, SA e Transtel 
- Aluguer e renting para veículos industriais, SA. 

Assuntos Sociais e Cultura  
 . Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre e o Município 
da Moita e as seguintes entidades: Associação de Mulheres com Patologia Mamária; Centro 
Paroquial de Ação Social da Moita; Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Moita; PERSONA, 
Associação para a Promoção e Saúde Mental, no valor total de 3 050€; 

. Deliberado propor a licenciada Laura Maria Pinheiro da Ressurreição para Coordenadora 
Técnica do CLDS - Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social - 4G. 
 
Atividades Económicas 

. Deliberado continuar a promover a iniciativa "Artes e Talentos" no Mercado Municipal da 

Moita, para o ano de 2020; 

. Deliberado autorizar a utilização das lojas no Mercado Municipal da Moita, concedendo aos 
interessados empreendedores a oportunidade de iniciarem a sua atividade ou, caso já a tenham 
iniciado, em condições de instalação e utilização aceitáveis e a custos moderados; Aprovada 
ainda a iniciativa "Ideias e empresas - Lojas pop-up", com o objetivo de dinamizar as referidas 
lojas e o Mercado Municipal, para o ano de 2020; 
 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 13, com a atividade de artesanato na 
Feira Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário; 
 
Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 125, com a atividade de plantas na Feira 

Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário; 

 

. Aprovada a extinção de direito ao uso da loja 4, com a atividade de mercearia, sita no Mercado 
Municipal do Vale da Amoreira; aprovada ainda a realização de audiência prévia da 
adjudicatária, para que a mesma se pronuncie sobre a intenção de extinção do direito ao uso da 
mesma; 
 
. Aprovada a extinção de direito ao uso das bancas 19 e 20 para atividades de frutas e hortaliças 
no Mercado Municipal Fixo da Moita; aprovada ainda a realização de audiência prévia da 
adjudicatária, para que a mesma se pronuncie sobre a intenção de extinção do direito ao uso 
das mesmas; 



 
.  Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 250€, as bancas nºs 8 e 9 de 
frutas e hortaliças, no Mercado Municipal fixo Gaio-Rosário; aprovado ainda que, pela utilização 
das bancas, seja devida a taxa mensal de 20.78€. 
 

Cemitérios 
 . Deliberado cobrar, a partir do início do ano de 2020, a caução para uso temporário de chaves 

de ossário na importância de 8,50€. 

 

Obras e Serviços Urbanos 
. Deliberado, relativamente à empreitada de "Ampliação da Escola EBI/JI n. 0 2 - Alhos Vedros" 

liberar parcialmente a caução, exigida para garantia do exato e pontual cumprimento das 

obrigações contratuais, em 15% do valor total da caução apresentada, em face de, à presente 

data, terem decorrido 3 anos após a receção provisória. 

 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a 11ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


