
 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 11 de janeiro de 2017 
 
Atividades Económicas 
 
. Aprovada a desistência do pedido do espaço de venda nº132, com a atividade de cassetes, na 
Feira Mensal da Moita, em nome do adjudicatário José Silva; 
 
. Aprovada a desistência do pedido do espaço de venda nº176, com a atividade de produtos 
alimentares, na Feira Mensal da Moita, em nome do adjudicatário Eduardo Jorge – Tina Frutas, 
Comércio de Produtos Alimentares, Lda; 
 
. Aprovada a desistência do pedido do espaço de venda nº4A, com a atividade de roupas e 
calçado, na Feira Semanal da Moita, em nome do adjudicatário João Vitureira; 
 

. Aprovada a desistência das lojas interiores nos 3 e 4, com a atividade de Talho, sitas no 
Mercado Municipal Fixo da Moita em nome da firma Sara & Armindo, Lda; Aprovado ainda 
que o valor em dívida seja fracionado em 33 prestações mensais consecutivas, no valor de 
71,23€. 

 
 
Fundos de Maneio 
. Aprovada a constituição dos fundos de maneio, por responsável, unidade orgânica e respetivo 
montante para o ano de 2017. 
 
Recursos Humanos 
. Aprovada a abertura de procedimento concursal comum na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo determinado, para o preenchimento de três postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 
carreira/categoria, de Assistente Operacional-Auxiliar de Ação Educativa; 
 
. Aprovada a autorização genérica para que o Presidente da Câmara, ou quem tiver competência 

delegada para a decisão de contratar, fique habilitado a celebrar contratos de aquisição de 

serviços na modalidade de avença e tarefa, para o ano de 2017, nos termos das alíneas 

seguintes: 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente 

o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; 

b) Existência de cabimento orçamental; 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 

contraparte seja determinável. 

 

Voto de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Mário Soares. 
 
 

                                                     



Voto de Pesar 

A Câmara Municipal da Moita vem, nesta data, lamentar o falecimento de Mário Soares, ex-

Presidente da República e ex-Primeiro Ministro de Portugal, apresentando à Família, bem como 

ao Partido Socialista, de que foi fundador e líder histórico, as condolências  desta Autarquia. 

Tendo em conta o seu percurso cívico e político, Mário Soares é um vulto incontornável da nossa 

História contemporânea. Nunca será demais recordar o seu papel na luta contra o fascismo, 

apoiante das candidaturas presidenciais de Norton de Matos e Humberto Delgado e como 

advogado de presos antifascistas, tendo sido preso e exilado nesse período. 

Moita, 11 de janeiro de 2017 

Câmara Municipal da Moita 

 


