EDITAL

ÁLVARO JOSÉ PATO AZEDO ALEGRIA, Presidente da Câmara Municipal de
Moura, em cumprimento do artigo 56º da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro,
torna público:

(Reunião Ordinária Pública de seis de dezembro de dois mil e dezassete)

CONCESSÃO DE APOIO HABITACIONAL - CONDIÇÕES DE ACESSO REQ. MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIRA
Deliberado

por

unanimidade

dos

presentes

aprovar

a

proposta

de

indeferimento do pedido de apoio para intervenções em habitação, concedendo
à requerente Maria da Conceição Capela Figueira um prazo de dez dias para,
querendo, vir por escrito dizer ao processo o que se lhe oferecer, antes da
tomada de decisão final.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT - REQ. ANTÓNIO REIS OLAIO VALENTE
Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a proposta de emissão de
parecer favorável ao pedido de isenção de pagamento do IMT requerido pelo
particular António Reis Olaio Valente.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT - REQ. JOSÉ MANUEL MENOR BAIÃO
Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a proposta de emissão de
parecer favorável ao pedido de isenção de pagamento do IMT requerido pelo
particular José Manuel Menor Baião.

VEÍCULOS ABANDONADOS NA VIA PÚBLICA - RUA DA PONTE, RUA DO
RIBEIRINHO E RUA DO POÇO DAS CANAS EM SANTO ALEIXO DA
RESTAURAÇÃO - REQ. CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta do Presidente da Câmara
Municipal exarada nas Informações Nºs 851/852/853/2017 da DPAU, de envio
das viaturas em fim de vida para um centro de receção ou operador de
desmantelamento de veículos.

DIREITO DE PREFERÊNCIA - RUA DA BOAVISTA EM MOURA - REQ.
CASA PRONTA
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta do Presidente da Câmara
Municipal exarada na Informação Nº983/2017 da DPAU, de não exercício do
direito de preferência na venda do prédio urbano sito na rua da Boavista nº13
em Moura, inscrito na matriz com o Nº2330, inserido em “Zona de Expansão
dos Séculos XVIII e XIX” do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação
do Centro Histórico de Moura em que é requerente Casa Pronta, pelo valor de
cinquenta e cinco mil euros.

ÁGORA SOCIAL - CONCLUSÃO DOS TRABALHOS - REQ. MARIA DOS
REIS SILVA
Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento de doze mil, quinhentos e
quarenta e cinco euros, referente à execução da obra, nos termos do
Regulamento de Concessão e Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do
Município de Moura.

Para constar se passou este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares de costume.

Paços do Concelho, 13 de dezembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,

_____________________________
/Álvaro José Pato Azedo Alegria/

