Reunião de Câmara de 7 de maio de 2014
Deliberações da Reunião de Câmara de 7 de maio

Administração Urbanística
. Aprovadas as retificações ao 1º Relatório do Estado do Ordenamento do Território do
Município da Moita (REOTMM-I), a submeter a aprovação da Assembleia Municipal;
Processo de urbanização nº 3/2008
Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros
. Deliberado declarar a caducidade da licença da operação de loteamento acima mencionada,
por ter decorrido o prazo previsto para apresentação da comunicação prévia para a realização
das respetivas obras de urbanização, com a consequente apresentação dos projetos das
especialidades;
Alvará nº 9/88
Quinta do Quadrado, Alhos Vedros
. Deliberado aceitar a receção definitiva das obras de urbanização executadas no âmbito do
alvará de loteamento acima citado, homologando o auto de vistoria, bem como proceder ao
cancelamento das respetiva caução prestada.
Atividades Económicas
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.500€, a loja nº 7, com
atividade de café, no Mercado Municipal fixo do Vale da Amoreira, a Cláudia Sofia Camacho;
Aprovado ainda que, pela utilização da loja, é devida a taxa mensal de 135,85€ e que o valor
de 1.500€ seja fracionado em 12 de prestações mensais consecutivas, no montante de 125€
cada, acrescidas dos respetivos juros de mora, à taxa legal em vigor;
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 57, com atividade de roupas,
na Feira Semanal da Moita, em nome da adjudicatária, Maria Natividade Victória Figueiredo
Tomaz.
Assuntos Sociais e Cultura
. Aprovado que o júri para o Programa Municipal de Apoio à Investigação e Divulgação –
MOITA PATRIMÓNIO, edição de 2014, seja composto pelos seguintes elementos:
- Vice-Presidente, Daniel Vaz Figueiredo
- Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura, Doutora Maria Helena Vinagre
Bento Santos
- Professor Doutor Pedro Ferreira Gomes Barbosa
Fornecimento de combustíveis em postos de abastecimento público
. Deliberado que a Câmara Municipal contrate a aquisição de combustíveis, pelo período de
dois anos, em postos de abastecimento públicos, para a frota municipal ao abrigo, do “Acordo
Quadro ANCP n.º 2.1 – Combustíveis Rodoviários” desenvolvido pela ANCP, Agência Nacional
de Compras Públicas, E.P.E., e autorizar a realização da respetiva despesa. A despesa estimada,
inerente ao contrato a celebrar, pelo período de três anos, será de € 975.780,00 (Novecentos e
setenta e cinco mil, setecentos e oitenta euros) + IVA á taxa legal em vigor, que perfaz um
montante global de € 1.200.209,40 (Um milhão, duzentos mil, duzentos e nove euros e
quarenta cêntimos), considerando a previsão de consumos definida no n.º 3 da cláusula 1.ª do
convite, o desconto por litro de 0,07 € definido no caderno de encargos do procedimento e o
preço de referência sem IVA, definido no site da Direção Geral de Energia e
Geologia, www.dgeg.pt, no dia 29 de abril de 2014, no valor de € 1,088 para o gasóleo e de €
1,285 para a gasolina 95 octanas, pelo que, nos termos da alínea b), do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, é à Câmara Municipal que compete autorizar a despesa e
proferir a decisão de contratar. Deliberado ainda dirigir um convite a todos os co-contratantes
do acordo quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das prestações objeto
desses contratos e que, neste caso são:
Petróleos de Portugal – Petrogal, SA,
Repsol Portuguesa, SA
BP Portuguesa, SA.
Deliberado designar o júri do procedimento de formação do contrato abaixo identificado, ao
qual compete conduzir os procedimentos, constituído pelos seguintes membros:
Membros efetivos:
 Presidente: Dr. Artur Veríssimo, Coordenador do Gabinete de Aprovisionamentos
 1º Vogal: Eng.ª Maria João Perdiz, Diretora do Departamento de Obras e Serviços
Urbanos que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
 2º Vogal: Eng.º Pedro Rodrigues – Chefe da Divisão de Obras e Oficinas
Membros suplentes:
 1º Vogal: Maria Graça Santos, Técnica do Gabinete de Aprovisionamentos
 2º Vogal: Antónia Valente, Assistente Técnico do Departamento de Obras Serviços
Urbanos.
Recursos Humanos
. Deliberado que a Câmara Municipal emita parecer favorável à celebração de três contratos
de avença, para a contratação de dois motoristas de pesados e um tratador de animais, pelo
período de um ano;
. Autorizada a celebração de contratos de prestação de serviço, em regime de tarefa, no
âmbito das Férias Jovens 2013.

