
Deliberações da Reunião de Câmara de 13 de fevereiro de 2019 

 

Administração Urbanística 

 

Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, Baixa da Banheira, Vale da 

Amoreira, Moita, Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos 

. Deliberado submeter a aprovação da Assembleia Municipal as novas delimitações das Áreas de 

Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita, Gaio-Rosário, 

Sarilhos Pequenos. 

 
Aquisição de Energia Elétrica para Abastecimento das Instalações Municipais 
. Deliberado aprovar a adjudicação do procedimento para contratar a aquisição de energia 
elétrica para abastecimento das instalações Municipais em média, baixa tensão especial e baixa 
tensão normal ao abrigo de acordo quadro desenvolvido pela ESPAP, à empresa EDP- Comercial 
– Comercialização de Energia, SA, pelo período de 36 meses. 
 
Assuntos Sociais e Cultura  

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e as seguintes entidades: Centro de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira e Rumo, 
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, no valor total de 31 000€;  
 
. Aprovada a atribuição de fogo habitacional propriedade do Município a Isabel Lopes, tendo em 
conta a excecional situação de vulnerabilidade do seu agregado familiar; 
 
. Aprovada a ratificação de subsídios no âmbito do torneio Atletismoita 2017/2018: Clube 
Desportivo e Recreativo Ribeirinho - 1000€; Grupo Desportivo Popular do Chão Duro – 850€;  
 Grupo Desportivo da Fonte da Prata - 700€; Centro de Atletismo da Baixa da Banheira - 600€; 
Clube Amigos do Atletismo da Moita – 500€; Núcleo de Atletismo do Penteado - 150€; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e a Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana, no valor de 
2000€. 
 

Atividades Económicas  
. Deliberada a aprovação da realização da iniciativa – XX Concurso Regional da Raça Holstein da 
Moita e a 2ª Mostra Caprileite.  Aprovado ainda aplicar aos participantes os seguintes valores 
de participação: Stand 9m2- 200€; Espaço de 9 m2 – 150€; Faixa publicitária no recinto do 
concurso - 20€/m2; Faixa publicitária no varandim do Pavilhão Municipal de Exposições – 
15€/m2. 
 
Contrato de gestão de eficiência energética 
. Aprovada a abertura de procedimento, para determinação de adjudicatário em contrato de 
gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas de melhoria de 
eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita. 
 
Decretos-Lei sobre Transferência de Competências 
. Deliberado recusar exercer, em 2019, as competências transferidas por via dos seguintes 
decretos-lei: DL n.0 20/2019, de 30 de janeiro, relativo ao domínio da proteção e saúde animal; 
DL n.0 22/2019, de 30 de janeiro, relativo ao domínio da cultura;  Aprovado ainda submeter a 
proposta à Assembleia Municipal. 



 
 Festas do Município da Moita 

. Aprovada a realização da Feira Regional de Maio de 23 a 26 de maio 2019, na Moita. 

 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 2ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
. Deliberada aprovação da proposta contida no relatório final referente à empreitada de: 
"Reabilitação do Parque Habitacional Municipal - Vale da Amoreira". Aprovada ainda a decisão 
de adjudicação à empresa "Construbel Engenharia, Lda"; 
 

. Deliberada a aprovação da proposta contida no relatório final referente à Empreitada de 
"Requalificação da Frente Ribeirinha entre a Moita e o Gaio". Aprovado ainda a adjudicação à 
empresa "Scampia -Engenharia, Ld8 "; 

 
. Deliberado aprovar as Normas do Concurso de Moinhos de Vento, no âmbito do Projeto 
Agricultura Biológica e Compostagem na Escola; 
 

. Deliberado proceder à receção definitiva parcial da obra no que respeita aos equipamentos e 
liberar parcialmente a respetiva caução, destinada a garantir o exato cumprimento das 
obrigações contratuais, na percentagem correspondente à parte da obra da empreitada de 
"Ampliação da Escola EBI/JI n. 0 2 - Alhos Vedros"; 
 
. Aprovada a receção definitiva dos trabalhos de elementos construtivos não estruturais ou 
instalações técnicas e a liberação da caução, exigida para garantia do exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, ao consorcio composto pelas empresas 
"Urbehydraulic, Lda/Somove-Construções, Lda", nos remanescentes 10% do valor total da 
caução apresentada, em face de à presente data terem decorrido cinco anos após a receção 
provisória, dos trabalhados realizados na empreitada de "Recuperação do Parque Urbano da 
Quinta da Fonte da Prata - Alhos Vedros". 
 

 Projeto de Regulamento dos Transportes Escolares do Município da Moita 

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

dos Transportes Escolares do Município da Moita, pelo prazo de trinta dias úteis, a contar da 

data da sua publicação no Diário da República, antes de ser submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal da Moita. Aprovado ainda proceder à publicação do Projeto de 

Regulamento acima citado. 

 

Proteção Civil 
. Aprovadas as Normas de Participação do Concurso de Criação da Mascote do Serviço Municipal 

de Proteção Civil. 

Recursos Humanos 
. Aprovada a abertura de procedimento concursal para dois Lugares de Assistentes Operacionais 
— Condutores de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado; 
 
. Aprovada a criação de Secção Autónoma no âmbito do Conselho Coordenador de Avaliação / 
Avaliação de Desempenho de Pessoal não Docente (Biénio 2019/2020); 



 
Deliberado submeter a aprovação da Assembleia Municipal  a designação dos júris para os 
procedimentos concursais para recrutamento de dirigentes intermédios de 20 grau, para a 
Divisão de Equipamento Mecânico e Divisão de Desporto.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


