
Deliberações da Reunião de Câmara de 13 de maio de 2020  

 

Administração e Finanças 

. Aprovado o Mapa dos Fluxos de Caixa do ano de 2019; 

. Aprovada Abertura de Procedimento para o contrato de aquisição de seguros de acidentes de 

trabalho, para os trabalhadores do Município. 

 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro no valor de 5 000€, para apoiar a intervenção do 
Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal no concelho da Moita.  
 
Obras e serviços Urbanos 
. Deliberada a adjudicação da Concessão de um Terreno Municipal para a Construção e 
Exploração de Campos de Padel, na Freguesia da Moita, à empresa em nome individual 
"David Miguel Gaspar Vandermissen Abrantes", pelo valor contratual e mensal da concessão 
de 400€, a que acresce a taxa de IVA em vigor, e pelo prazo de vinte anos, sendo renovável 
automaticamente por períodos de cinco anos, até ao limite máximo de trinta anos; 
 
. Deliberado desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um 
empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de  2 782 924 €, devendo para o efeito 
serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA. 
Aprovado ainda que, considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no orçamento para 2020, a contratação do empréstimo em 
referência  seja levada a discussão e autorização prévia da Assembleia Municipal. Contudo, 
tendo presente a Situação de Calamidade com que o País se vê confrontado, no âmbito da 
Pandemia COVID-19 e na impossibilidade regular da realização das sessões dos órgãos 
deliberativos, e que em última instância cabe sempre à Assembleia Municipal a aprovação deste 
empréstimo, utilizando a credencial dada pela Lei nº 6/2020, de 10.04, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 12/2020, de 07.05, que se desenvolva, desde já, o processo de consulta 
às entidades bancárias e que a presente proposta seja ratificada pela Assembleia Municipal 
assim que a mesma possa reunir; 

. Aprovados os Projetos de Execução da Piscina Municipal da Moita e o "Projeto de Arquitetura 
Paisagística para o espaço público na zona envolvente à Piscina Municipal da Moita". 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 1ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a submeter à Assembleia 
Municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


