
Deliberações da Reunião de Câmara de 11 de março 

Reunião de Câmara de 11 de março de 2015 

 
Administração Urbanística 
. Aprovada a retificação ao “Loteamento Municipal da Mãe d’Água Sul, Moita”,               
passando a constar o seguinte: 

  
- A parcela de terreno designada por “Parcela n.º 1”, com a área de 165,00 m2, que confronta a 
norte com Domínio Público Municipal e Lote n.º 1 do Loteamento Municipal n.º 01/2001, a sul com 
a designada por Parcela n.º 2 e Domínio Público Municipal, a Nascente com Domínio Público 
Municipal e do Poente com o Lote n.º 1 do loteamento municipal n.º 01/2001, destina-se a 
anexar  ao lote de terreno designado pelo  n.º 1 do Loteamento Municipal n.º 01/2001,  que se 
encontra descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 3539/200020207 – 
Moita e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5412º, da freguesia da Moita; 

  
- A parcela de terreno  designada por “Parcela n.º 2”, com a área de 1 257,00 m2, que confronta a 
norte com a Parcela n.º 1, a sul e nascente com o Domínio Público Municipal e a poente com o 
Lote n.º 2 do Loteamento Municipal n.º 01/2001, destina-se a anexar ao lote de terreno designado 
pelo n.º 2 do Loteamento Municipal n.º 01/2001, que se encontra descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Moita sob o n.º 3540/200020207 – Moita e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 6297º, da freguesia da Moita. 

  
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 300€ ao Movimento Democrático das Mulheres, para 
comparticipar as despesas das atividades desenvolvidas nas comemorações do Dia Internacional da 
Mulher; 
  
. Aprovada a proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Moita, a União de 
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a Associação BB Blues Portugal para a realização do 
BB Blues Fest e das Blues Nights by BBBF, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira, 
bem como a atribuição de um apoio financeiro total de 9 000 euros; 
  
. Aprovada a venda da edição “Alhos Vedros: Economia, Administração e Demografia nos Sécs. XIV-XVIII”, 
pelo preço unitário de 10€. 
  
Atividades Económicas 
. Aprovadas as peças do procedimento bem como a nomeação do júri do Concurso Público para a 
“Concessão e Exploração do Complexo Formado pelo Conjunto de Piscinas e Restaurante Integrado no 
Parque José Afonso, na Baixa da Banheira”; 
  
. Aprovada a desistência do espaço de venda nº 127, com a atividade de plantas na Feira Mensal da Moita, 
em nome do adjudicatário Patricio dos Santos Rodrigues. 
  
Festas Tradicionais do Concelho 
Aprovada a realização da Feira Regional de Maio a realizar de 21 a 24 de maio, na Moita. 
Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovado o projeto de execução do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes da 
Moita/Barreiro, cujas obras do edifício a construir totalizam 355 100 euros. Aprovadas ainda as peças de 
procedimento do concurso público e a designação do júri para o referido procedimento. 
  
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 


