
 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 26 de agosto de 2020 

 

Administração e Recursos Humanos 

.  Deliberado que a Câmara Municipal submeta à apreciação da Assembleia Municipal a 

desafetação do domínio público municipal da parcela de terreno abaixo identificada, para 

integração no domínio privado municipal: a parcela de terreno, a desafetar do domínio público 

municipal, sita na Rua Camilo Castelo Branco, Baixa da Banheira, União de Freguesias da Baixa 

da Banheira e Vale da Amoreira, com a área de 16,45m2,  que passa a confrontar do Norte e 

Poente com União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, do Sul com Rua Camilo Castelo 

Branco e do Nascente com domínio público municipal, destinada a anexar à área descoberta do 

prédio objeto do P.O. 15/2018, propriedade da requerente inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 4430 — União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e descrito na 

Conservatória do Registo Predial da Moita - 2839/19511107 - Baixa da Banheira. 

Assuntos Sociais e Cultura  
. Aprovada a constituição da Equipa para a Igualdade na Vida Local da Moita, assim como os  

termos de funcionamento. Aprovado dar conhecimento a Assembleia Municipal. 

 

Atividades Económicas 

. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 253, com a atividade de roupa na Feira 
Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário; 
 
Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 125€, a banca nº10 de frutas 
e hortaliças, no Mercado Municipal fixo Gaio-Rosário; aprovado ainda que, pela utilização das 
bancas, seja devida a taxa mensal de 10,42€ + IVA. 
 

Obras e Serviços Urbanos 

. Deliberado ratificar o despacho do vice-presidente, datado de 13 de agosto de 2020, referente 

à aprovação dos erros e omissões, retificação e junção de novas peças detetados na empreitada 

"Intervenção de Conservação e Restauro no Edifício do Palacete do Conde Sampayo, Alhos 

Vedros – 1ª Fase"; 

. Deliberado ratificar o despacho do vice-presidente, datado de 18 de agosto de 2020, referente 

à aprovação dos erros e omissões detetados no presente procedimento que contempla os 

termos do suprimento dos erros e omissões, a retificação do mapa de quantidades (matriz), a 

alteração do preço base e a prorrogação do prazo para apresentação das propostas, referente 

à empreitada "Valorização da Frente Ribeirinha da Moita", 

 

 

 

 

 

 


