
Deliberações da Reunião de Câmara de 20 de Março 

Reunião de Câmara de 20 de Março de 2013 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a atribuição de uma verba ao Clube Recreativo do Penteado, no valor de 600€ 

(seiscentos euros), para a organização do 4º Grande Prémio de Atletismo do Penteado, no 

âmbito do Atletismoita;  
  
. Aprovada a ratificação da alteração do orçamento do Contrato de Desenvolvimento Social da 

Moita 
  
Mercados 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 402, com atividade de 
roupas, no Mercado Mensal da Moita, em nome do adjudicatário, Joaquim João Samora 
Rodrigues; 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso das bancas nº s 13 e 14, com a atividade de frutas e 
hortaliças, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, zona Sul, em nome do 
adjudicatário, José de Jesus Pedro dos Santos; 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso das bancas nº s 49 e 50, com a atividade de frutas e 
hortaliças, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, zona Sul, em nome da 
adjudicatária, Maria do Carmo da Conceição Martins; 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso da banca nº 25, com a atividade de diversos, no 
Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, zona Sul, em nome da adjudicatária, Maria 
Delfina Filipe de Oliveira Santos; 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso da banca nº 3, com a atividade de diversos, no 
Mercado Municipal Fixo da Moita, em nome do adjudicatário, Carlos do Espirito Santo Silva; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 679,35€, acrescido do IVA, 
os espaços nº 25 e 26, com a atividade de roupas, no Mercado Mensal da Moita, a Maria 
Fernanda Severino Silva. Aprovado ainda que a taxa de atribuição seja fracionada em 12 
prestações mensais. 

  
Recursos Humanos 
  
. Autorizada a celebração de contratos de prestação de serviço, em regime de tarefa, no âmbito 

das Férias Jovens 2013; 
  
. Aprovada a anulação do procedimento concursal, na modalidade de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de dois postos de trabalho na 

carreira de assistentes técnicos – assistente administrativo. 
 


