
Deliberações da Reunião de Câmara de 9 de maio de 2018 

 

Administração e Recursos Humanos 

. Aprovada a alteração à estrutura orgânica do Município, com a criação de duas unidades 
orgânicas flexíveis de 2ª grau; Divisão de Equipamento Mecânico e Divisão de Desporto.  
 
Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 250€ à Associação de Moradores do Bairro 

Novo, referente à atuação do Grupo De Sevilhanas Sempre a Bailar do Bairro Novo, no âmbito 

das atividades da Feira Regional de Maio de 2018. 

 . Aprovada a adjudicação referente ao concurso público "Aquisição de refeições com confeção 

local e de refeições com confeção externa transportadas a quente, a fornecer às escolas do 1º 

ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar da rede pública do Município da Moita", à 

Empresa "ITAU-INSTITUTO TECNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, SA", pelo valor de 1 719 900€ 

acrescido do IVA de 13%, pelo período de três anos letivos de 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021; 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 

entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Alius Vetus - Associação Cultural, História 

e Património; Grupo Desportivo Fonte da Prata; União Desportiva e Cultural Banheirense, no 

valor total 60 760€; 

. Aprovada a atribuição dos seguintes subsídios à tauromaquia: Grupo de Forcados Amadores 

do Aposento da Moita:  1.000€; Grupo de Forcados Amadores da Moita: 1.000€; Escola de 

Toureio da Moita: 750€. 

Bombeiros 

. Aprovada a doação de viatura municipal à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

do Concelho da Moita a título gratuito e definitivo, a identificada viatura municipal, marca: 

Nissan, Modelo: Pick-up D22 CD KIT CX.MET, com a matrícula 70-46-QO, do ano 2000, com a 

cor verde, cilindrada de 2494 cm3 e com a lotação de 5 lugares. 

 

 Mercados 

 . Aprovada a caducidade de atribuição de Espaço de Venda da Feira Mensal do Concelho da 
Moita - lugar 215;  
 

Obras e Serviços Urbanos 

. Deliberada a declaração de abandono e a aquisição por ocupação pelo município, dos veículos 

em fim de vida abaixo identificados: 01-46-HC; 05-CF-62; 10 - 01-HU;11-02-JV; 12-61-HL;16-96-

DC;28-39-FC;65-HU;64-BZ;45-80-NM;53-83-LP;55-25-OU;56-30-oz; 56-91-GM; 62-78-EV;64-30-

JF;660- CJ-51; 73-75-JC;75-36-GJ;82-51-FA;95-55-DZ; DA-09-52; IV-58-40; PE-43-61 SB-83-14;SC-

88-47;UB-24-34;UF-90-17;UH-06-10; XJ-62-20. 


