
Deliberações da Reunião de Câmara de 23 de setembro de 2020 

 

Administração e Recursos humanos 

. Deliberado que seja proferida 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 as seguintes carreiras/categorias: 2 Lugares de Assistentes Operacionais 

— Condutores de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais; 2 Lugares de Assistentes Operacionais 

— Jardineiros; 1 Lugar de Assistente Operacional — Cabouqueiro; 

. Deliberado autorizar a reprogramação financeira para a contratação de um empréstimo de 

médio e longo prazo à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Entre Tejo e Sado, até ao montante 

de 5 280 000€ para financiar a contrapartida local dos investimentos associados ao Programa de 

Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 2020 (PEDU), bem como a 

autorização para a utilização de capital por um prazo até mais 18 meses. Deliberado submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal. 

Administração Urbanística 

. Aprovados os termos de referência do Plano de Pormenor da UOPGI/ Quinta das Fontaínhas 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de fogo habitacional em regime excecional, propriedade do município, 
sito na Rua dos Sobreiros, nº 50, no Vale da Amoreira, tendo em conta a excecional situação e 
vulnerabilidade da munícipe; 
 
. Aprovado que o valor das comparticipações financeiras das famílias, no prolongamento de 
horário para o ano letivo 2020/2021, se fixe no limite máximo de 65,35€ e no mínimo de 3€. 
 
Atividades Económicas 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda no 327, com a atividade de calçado, na 
Feira Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário; 
 
 

Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovada a adjudicação da empreitada de: “Estruturação de corredor urbano da Avenida 10 de 
Maio na Baixa da Banheira”; 
 
.  Deliberado declarar o abandono e a aquisição por ocupação pelo município, dos  

seguintes veículos em fim de vida: 00-55-ST, FIAT; 02-BM-15 , CITROËN;  06-59-OB, SKODA;  

07-05-TR,FIAT; 07-90-DF, VOLVO; 09-08-HC, OPEL;  15-98-FC,VOLKSWAGEN; 25-49-

LT,RENAULT; 26-01-FJ,MITSUBISHI;  26-32-HN,PEUGEOT;  26-39-NM,PEUGEOT;  28-70-BU, 

SEAT;  30-14-MZ,VOLKSWAGEN;  37-39-HR, PEUGEOT; 37-84-GZ, VOLKSWAGEN;  39-54-DL, 

OPEL;  42-35-DF, PEUGEOT; 49-57- LJ, FIAT; 50-41-BH, OPEL; 52-61-UQ, PEUGEOT;  52-78-

OG, FIAT; 58-28-HB,VOLKSWAGEN; 58-46-LI, RENAULT; 59-60-EN, OPEL; 60-42-AZ, 

PEUGEOT; 60-63-CS, RENAULT;  65-64-NS, OPEL; 65-SG-06,VOLKSWAGEN;  67-36-HV,F0RD; 

67-50-HV, FORD;   70-47-LR, RENAULT; 73-35-AJ, ROVER; 76-57-OD, CITROËN; 79-10-HR, 

LANCIA; 79- 17-TR, ROVER; 88-50-ND, VOLKSWAGEN; 92-90-OV,HYUNDAI; 95-44-

SB,SEAT; 96-94-PR, FIAT; FX-32-87,OPEL;  KL 07 UYE, VAUXHAL , NL-91-34, OPEL; QE-63-35, 

NISSAN; QM-32-53, TOYOTA; UA-53-55, FORD;  RE-33-46, RENAULT; 



 

Saudações 

. Aprovada uma saudação à Escola Pública 

 

 

SAUDAÇÃO 
À Escola Pública 

 
A Escola Pública foi uma das primeiras instituições da Democracia a ter de responder 
rapidamente à pandemia da Covid-19, criando um ensino não-presencial de emergência a partir 
dos recursos pessoais dos professores e dos alunos, e servindo de apoio à comunidade, através 
do acolhimento dos filhos dos trabalhadores dos serviços essenciais e das refeições que 
continuou a fornecer aos beneficiários da ação social escolar; 
 
Reveladas as limitações e os riscos sociais, pedagógicos e psicológicos do ensino a distância, a 
Escola Pública teve de se preparar, mesmo com recursos limitados, para receber milhares de 
crianças e jovens em condições de segurança neste ano letivo que agora se inicia. O regresso ao 
ensino presencial é hoje um consenso na sociedade portuguesa, tão grande ou maior do que 
aquele que levou ao seu encerramento. Mesmo sabendo que há riscos no regresso, que há 
dúvidas, pior seria a certeza de uma geração sem educação. 
 
As escolas, as direções, os profissionais de educação estão a fazer tudo o que está ao seu alcance 
para garantir que o início do ano letivo acontece nas melhores condições possíveis. No entanto, 
são evidentes as dificuldades: a instabilidade criada por um corpo docente envelhecido com 
milhares de professores pertencentes a grupos de risco; a falta de funcionários provocada por 
uma portaria de rácios desadequada e cujo reforço devido à pandemia ainda não chegou às 
escolas; o desafio de adaptar os espaços físicos às necessidades de distanciamento. 
 
É inegável que a tarefa dos Agrupamentos de Escolas seria facilitada se a Escola Pública estivesse 
apetrechada com docentes mais jovens, com reforço da contratação de professores e um plano 
do Governo que permitissem a redução do número de alunos por turma e a adaptação das 
escolas ao contexto da pandemia. A pandemia mostrou que o investimento na Escola Pública, 
além de um desígnio, deve ser uma prioridade nacional. 
 
Assim, a Câmara Municipal da Moita, reunida a 23 de setembro de 2020, delibera: 
 
1.Saudar a mobilização e o empenho da Escola Pública na resposta aos desafios lançados pela 
pandemia da Covid-19, demonstrando uma vez mais o seu papel essencial no cumprimento dos 
ideais democráticos da igualdade e da justiça social; 
 
2.Saudar os professores e as professoras, os profissionais não-docentes, as alunas e os alunos e 
as suas famílias, pelo esforço coletivo para garantir a missão pedagógica e comunitária da Escola 
Pública; 
 
3.Declarar o compromisso desta autarquia na defesa da Escola Pública e no apoio a todos os 
Agrupamentos de Escolas para enfrentar os desafios da pandemia de COVID-19 no âmbito das 
suas competências. 
 

 
Moita, 23 de setembro de 2020 

 



Câmara Municipal da Moita 
 

(Aprovada por unanimidade) 
  

 

 


