
Deliberações da Reunião de Câmara de 28 de agosto de 2019 
 
Assuntos Sociais e Cultura  
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e o União Futebol Clube Moitense, no valor de 1000€; 

 
. Aprovados os critérios de atribuição de auxílios económicos, fornecimento de alimentação e 
transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas - ano letivo 2019/2020;  

 
. Aprovado que o valor das comparticipações financeiras das famílias, no prolongamento de 
horário para o ano letivo 2019/2020, se fixe no limite máximo de 65,35€ e no mínimo de 3€; 

 
. Aprovado o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020. 
 
Atividades Económicas 
. Aprovada a alteração da localização do espaço da Feira Semanal, por motivo da 
realização da Festa em Honra de N. Sra. da Boa Viagem, no período compreendido entre o dia 
3 e 19 de setembro; aprovada ainda a redução do pagamento da taxa de ocupação, referente 
ao mês se setembro, em 50%. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
Aprovado o relatório final, referente à Empreitada de "Construção da Unidade de Saúde 
Familiar da Baixa da Banheira e Respetivos Arranjos Exteriores", assim como as propostas nele 
contidas. 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 7ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
Recursos Humanos 
. Deliberado proferir decisão favorável à abertura de procedimento concursal comum 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 a seguinte carreira/categoria: 2 Lugares de Assistentes Operacionais — 
Limpa Coletores; 
 
. Deliberado proferir decisão favorável à abertura de procedimento concursal comum 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 a seguinte carreira/categoria: 3 Lugares de Assistentes Operacionais — 
Auxiliar de Ação Educativa; 
 
. Aprovado o relatório final, 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; aprovada a adjudicação, 
à Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € 


