
Deliberações da Reunião de Câmara de 9 de setembro de 2020 

 

Administração e Recursa 
 Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2020. Aprovado ainda submeter a presente 
deliberação a aprovação da Assembleia Municipal. 
 
Assuntos Sociais e Cultura  
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Aliusvetus — Associação Cultural, História 
e Património; SFRUA "A Velhinha"; Sporting Clube Vinhense; União Futebol Clube Moitense; 
Clube União Banheirense "O Chinquilho";Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra 
Cheia; Caravela D'ldeias no valor total 13 757,62€. 
 
Atividades Económicas 
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1 000€, as bancas nº 12 e 14 
de diversos, no Mercado Municipal fixo da Moita; aprovado ainda que, pela utilização das 
bancas, seja devida a taxa mensal de 14,09€+ IVA, por banca; 
 

. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº69, com a atividade de roupas, na Feira 
Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário; 
 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 343, com a atividade de bar na Feira 
Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário. 
 
Dia do Município 
. Aprovado que Câmara Municipal preste uma homenagem coletiva a todos aqueles, munícipes 
do nosso concelho, que, não tendo nunca parado, deram o melhor de si mesmos para garantir 
o normal possível nos complexos tempos de pandemia que atravessamos. Aprovado ainda 
descerrar de uma lápide a assinalar o momento que, posteriormente, será reposta num 
elemento escultórico a construir para o efeito num local público a definir. 
 
Decretos-Lei sobre Transferência de Competências 
Deliberado reafirmar todas as decisões anteriormente tomadas pela Câmara Municipal, de 
recusa de uma transferência de competências do Estado central para as Autarquias Locais; 
recusar, para o ano de 2021, a transferência das competências para a Câmara da Moita, no 
domínio da Ação Social, de acordo com o disposto no Art.  24º, n º2, do decreto-lei 55/2020 de 
12 de agosto; assim como recusar, para o ano de 2021, a transferências de competências para 
a Câmara da Moita, nos domínios da saúde e educação, tal como previsto no art. 76º, nº 3, do 
decreto-lei 56/2020 de 12 de agosto. 
 
 Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovada a Decisão de adjudicação da empreitada de "Requalificação Paisagística do Largo 
do Descarregador-Alhos Vedros" à empresa Bárbara & Bárbara Construções, Lda; 
 
. Deliberado a não adjudicação da empreitada "Interv. 1ª  Fase, com a consequente revogação 
da decisão de contratar tomada pela Câmara Municipal em 22 de julho. 


