
 
Deliberações da Reunião de Câmara de 18 de novembro de 2015 
 
Administração e Finanças 
. Deliberado aceitar os termos e as condições do contrato de arrendamento ora celebrado, com 
a Caixa Leasing Factoring – Instituição de Crédito, S.A., com a renda mensal de 400€ da fração 
A, rés-do-chão, nº 2 e 2A, Praça Almada  Negreiros,  Vila Rosa, Bairro Gouveia, Alhos Vedros, 
bem como ratificar o ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, para fornecimento de 
refeições aos alunos  da Escola Básica nº 2 de Alhos Vedros, sita no Bairro Gouveia. 
 
. Deliberado aceitar e concordar com o pedido de extinção do direito de superfície, constituído 
a favor da Igreja Evangélica Filadélfia Cigana de Portugal, que recai sobre o lote de terreno 
designado pelo nº 29 com a área de 180,336m2, sito na Rua dos Sobreiros, Vale de Trabuco, 
União da freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira. Aprovado ainda que a referida 
extinção seja formalizada através da celebração de escritura de extinção do direito de superfície. 
 
Administração Urbanística 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação de 
pecuária em nome de Agostinho Manuel Baião Valadas , sita no Penteado, Moita. Aprovado 
ainda submeter à Assembleia Municipal para deliberação; 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação de 
pecuária em nome de José Policarpo da Cruz, sita na Quinta da Migalha, Alhos Vedros. 
Aprovado ainda submeter à Assembleia Municipal para deliberação; 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação de 
pecuária em nome da Sociedade Agricola de Santa Rosa, S.A., sita na Quinta de São José e 
Quinta de Santa Rosa. Aprovado ainda submeter à Assembleia Municipal para deliberação. 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de um subsídio, no valor de 4.500€, aos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Município da Moita, no âmbito da Festa de Natal para os filhos 
dos trabalhadores; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e as seguintes entidades: Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul; Círculo de 
Animação Cultural de Alhos Vedros, no valor total de 2.500€. 
 
Mercados 
. Aprovada a desistência das bancas nºs 31 e 32, com a atividade de frutas e hortaliças, no 
Mercado Municipal Fixo da Moita, em nome da adjudicatária, Alice Miranda Rouquinho; 
 
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.000€, as bancas nºs 31 e 
32 de frutas e hortaliças, no Mercado Municipal fixo da Moita; Aprovado ainda que, pela 
utilização da banca, é devida a taxa mensal de 16,78€, acrescida do IVA à taxa legal em vigor, e 
que o valor de 1.000€ seja fracionado em 12 prestações mensais. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
“Requalificação dos Bairro das Descobertas – Vale da Amoreira” 
. Aprovado que se proceda à receção definitiva e liberação da garantia do exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, no valor correspondente, em face de, à presente data, 
terem decorridos cinco anos após receção provisória dos trabalhos realizados na empreitada 
acima citada. 



 


