
Deliberações da Reunião de Câmara de 20 de novembro 

Reunião de Câmara de 20 de novembro de 2013 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 386€ ao Ginásio Atlético Clube, para 
a deslocação ao campeonato do mundo, ginástica de trampolins, na Bulgária; 
  
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 286€ ao Grupo “Indefectiveis”, para 
a deslocação à Ilha Terceira, Açores, para participação na Taça de Portugal de Futsal; 
 

. Aprovada a atribuição, à Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, da verba de 
5.002,42€, referente ao ano de 2013, com vista a assegurar a sustentabilidade da Ação 
“Eco-Lar”. 
  
Mercados 

. Aprovada a desistência do pedido da banca nº16, com a atividade de diversos, no 
Mercado Municipal Fixo da Moita, em nome da adjudicatária, Maria Ismailde dos 
Santos Rolo; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso da banca nº 23, com a atividade de frutas e 
hortaliças, sita no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira- Zona Norte, em nome 
do adjudicatário, Augusto dos Santos Martins. 
  
 Obras Municipais 

Construção do Açude da Caldeira da Moita 

. Aprovada a liberação da caução exigida para garantia do exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais pela empresa “OFM - Obras Públicas, 
Ferroviárias e Marítimas, SA”, em 30% do valor total da caução apresentada, por terem 
decorrido dois anos após a receção provisória, relativa à empreitada acima descrita; 
  
Concurso público para a empreitada de “Edifício de Apoio/Balneários e Campos 
Polidesportivos da Fonte da Prata, Alhos Vedros 

. Aprovado o relatório final datado de 25-10-2013 e a adjudicação dos trabalhos à 
“VEDAP-Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, SA.”, pelo valor de 375.380€ 
acrescido de IVA de 6% e pelo prazo de 12 meses. Aprovado delegar no Presidente da 
Câmara Municipal a competência de aprovação da minuta do contrato decorrente do 
presente procedimento, em virtude de a mesma só poder ser aprovada depois de 
comprovada a prestação da caução pelo adjudicatário. 
  

Plano Diretor Municipal - PDM-Moita 

. Aprovada a abertura de um período de discussão pública de 30 dias relativo ao 1º 
Relatório de Estado do Ordenamento do Território do Município da Moita, designado 
por REOTMM-I 
  
Plano de Pormenor da Envolvente à Rua Eduardo Mondlane (PP-EREM) - Baixa da 
Banheira 

. Deliberado iniciar o período de elaboração do Plano de Pormenor acima descrito, 
pelo prazo de 12 meses, a contar da data da deliberação, até à publicação do plano do 
Diário da República. 


