
Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de abril de 2019 

 
Assuntos Sociais e Cultura  

. Ratificado o Acordo de Consórcio no Âmbito da Candidatura ao Programa Escolhas 7.ª 

Geração - Projeto "TASSE - E7G"; 
 
. Ratificado o Acordo de Consórcio, no âmbito da candidatura ao Programa Escolhas 7.a Geração 

- Projeto "Escolhas V.A. 2835 - E7G"; 

 

. Aprovado o "Programa Municipal de Apoio à Investigação e Divulgação — MOITA 

PATRIMÓNIO", edição de 2019, 3.a edição, e a publicitação da deliberação pelos meios 

estabelecidos no artigo 56 0 do mesmo regime jurídico (edital, sítio da Internet, boletim da 

autarquia, jornais regionais); 

 

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

entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Academia Musical e Recreativa 8 de 

Janeiro; Associação de Moradores da Zona Norte; Sociedade Filarmónica Estrela Moitense; 

Associação de Geminação da Baixa da Banheira; Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da 

Barra Cheia, no valor total de 18.350€; 
 

. 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€. 

Atividades Económicas 
. Aprovada a realização da iniciativa “Mostra de Artesanato na Feira Regional de Maio”. 
Aprovado, ainda, aplicar aos participantes o valor de inscrição de 45€ (pela ocupação de espaço 
de 2m x 2m); 
 
. Aprovada a realização da iniciativa PÁTEO DAS VELHARIAS, a decorrer no Largo das Palmeiras, 
em simultâneo com a Feira Regional de Maio, nos dias 25 e 26 de maio Aprovado ainda aplicar 
aos participantes o custo pela ocupação de espaço de 4m x 2m - 6 ,50 €/ diário; 
 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 22, com a atividade de frutas e 
hortaliças, no Mercado Mensal Fixo da Baixa da Banheira Zona Norte, solicitada pela 
adjudicatária; 
 
. Aprovada a realização da iniciativa “Feira de Boas Vindas aos Romeiros”, de 18 a 25 de abril. 
 
Decretos-Lei sobre Transferência de Competências 

. Deliberado recusar exercer, em 2019 e em 2020, as competências transferidas por via dos 

seguintes decretos - lei: DL n.º 21/2019, 30/01/2019, relativa ao domínio da educação; DL n.º 

23/2019, de 30/01/2019, relativo ao domínio da saúde. Reclamar junto da Assembleia da 

República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido, a cessação de 

vigência destes diplomas; o início de um processo sério de descentralização inseparável da 

consideração da criação das regiões administrativas; a reposição das freguesias liquidadas 

contra a vontade das populações; encetar um processo de recuperação da capacidade financeira 

dos municípios e da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno 

daquelas que são hoje as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; proceder 

à identificação, no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao 



nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 

universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados, e não pretexto para 

a desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo 

institucionaliza. Aprovado ainda submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

Mapa de Pessoal do Município 
. Aprovada uma alteração ao Mapa de Pessoal do Município do Ano de 2019, a submeter a 
aprovação da Assembleia Municipal. 
 
Norma de Controlo Interno do Município da Moita 
. Aprovada a Norma de Controlo Interno do Município da Moita. 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 1ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a submeter à Assembleia 
Municipal. 
 
 Recursos Humanos 
. Deliberado que seja proferida 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: 2 lugares de Assistente Técnico 
— Assistente Administrativo; 1 lugar de Assistente Operacional – Pedreiro; 1 lugar de Assistente 
Operacional – Carpinteiro. Aprovado ainda, igual decisão quanto ao recrutamento de 
trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego publico. 

 
Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita 
. Deliberado submeter o Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita, à Assembleia 
Municipal da Moita, para efeitos de aprovação. 
 
Relatório e Contas de 2018 
. Deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Relatório de Gestão e os 
Documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


