
 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 22 de agosto de 2018 

 
 Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovados os critérios de atribuição de auxílios económicos, fornecimento de alimentação e 

transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas - ano letivo 2018/2019; 

 
. Aprovada a transferência de verba para apoio ao funcionamento de Escolas Básicas do 1 0 ciclo 
e Jardins-de-lnfância da rede pública - 2018/2019; 

 
 . Aprovado que o valor das comparticipações financeiras das famílias, no prolongamento de 

horário para o ano letivo 2018/2019, se fixe no limite máximo de 65,35€ e no mínimo de 3€; 

 

. Aprovada a aceitação da doação de coleção de trabalhos de urbanismo e a celebração, entre o 
Município da Moita e Leonor Vantache Vaz, herdeira do Arquiteto Diogo Forte Vaz, do protocolo 
tendo em vista a integração deste conjunto documental no fundo arquivístico da Câmara 
Municipal da Moita, o seu tratamento técnico documental e a sua disponibilização para 
consulta, nos termos do Regulamento do Arquivo Municipal. 
 
Estudo financeiro para a ampliação das piscinas do Parque José Afonso na Baixa da Banheira 
. Aprovada a realização de um estudo dos custos financeiros que vise a ampliação do Complexo 
de piscinas do Parque José Afonso na Baixa da Banheira e a consequente execução de um plano 
de realização de obras, visando a sua futura inscrição no orçamento municipal para 2019.  
  
 Festas Tradicionais do Concelho  
. Aprovada a atribuição dos seguintes apoios financeiros, no âmbito das atividades realizadas na 
Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem- Edição 2018: 

 Banda Musical do Rosário - apoio no valor de 3 000€, referente à participação na 
Apresentação da Festa, Procissão e Missa, Concerto e animação de rua na Tarde do 
fogareiro; 

 Núcleo de Cicloturismo Moitense -  apoio no valor de 750€, referente à organização do 
Passeio de Cicloturismo; 

 Centro Náutico Moitense - apoio no valor de 3 350€, referente às atividades da Noite 
do Fragateiro, Regata de barcos típicos, Concurso de Barcos Engalanados, Cais Vivo, 
organização e apoio à presença dos marinheiros das embarcações municipais e 
participação e apoio aos participantes no Cortejo; 

 Associação de Romeiros da Tradição Moitense - apoio no valor de 750€, referente à 
organização e participação no Passeio a Cavalo; 

 Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense - apoio no valor de 2 000€, referente à 
organização e participação do Rancho Folclórico do Clube das Arroteias de Alhos Vedros; 

 Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Moita - apoio 
no valor de 200€, referente à organização e participação no Evento de Zumba Fitness na 
Festa; 

 Escola do Jogo do Pau Concelho da Moita - apoio no valor de 500€, referente à 
organização e participação no evento de jogo do pau. 

 

Obras e Serviços Urbanos 

Criação de Zona 30 na Rua 10 de Maio- Baixa da Banheira 

. Deliberada a não adjudicação por circunstâncias supervenientes, mediante o disposto na 

alínea d) do n. 0 1 do artigo 79. 0 do CCP; revogação da decisão de contratar tomada na 



 

 

proposta n.0 105, datada de 11-07-218, ao abrigo do nº 1 do artigo 80.0 do CCP, referente à 

empreitada acima citada; 

 

. Aprovada a Abertura de Procedimento para a criação de Zona 30 na Rua 10 de Maio- Baixa da 

Banheira. 

 

Projeto de alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município 

da Moita 

. Deliberado submeter a consulta pública para recolha de sugestões, o projeto de alteração ao 

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita, pelo prazo de 

trinta dias úteis, a contar da data da sua publicação no Diário da República,  todos na redação 

atual, antes de ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal da Moita e solicitar à 

entidade reguladora do serviço de gestão de resíduos, ERSAR, durante o período de consulta 

pública, a emissão de parecer sobre o projeto de alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão 

de Resíduos Urbanos do Município da Moita. 

 

Recursos Humanos 

. Deliberado proferir decisão favorável à abertura de procedimentos concursais comuns na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o 

preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta 

Câmara Municipal para as seguintes carreiras/categorias: 1 lugar de Técnico Superior -

Veterinário, 1 lugar de Assistente Operacional – Eletricista e 1 lugar de Assistente Operacional - 

Tratador Apanhador de Animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


