
Deliberações da Reunião de Câmara de 14 de outubro de 2020 

 

Administração e Recursos humanos 

. Aprovada a adjudicação, nos termos da Proposta e do Clausulado do Caderno de Encargos e 
demais peças que integram o processo de procedimento do “Concurso Público para 
Fornecimento de Combustíveis rodoviários em postos de abastecimento publico”, à Empresa 
"Petróleos de Portugal - Petrogal, SA, pelo valor global de 1 066 502,25€. 
 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 750€ para o funcionamento da ETTM – Escola 

de Toureio e Tauromaquia da Moita e de um apoio financeiro extraordinário de 500€, no âmbito 

da resposta ao Covid-19, que perfaz um total de 1 250€; 

 

. Aprovada a atribuição de apoio extraordinário, no âmbito da resposta ao Covid-19 à 
tauromaquia: Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita - 500 ; Grupo de Forcados 
Amadores da Moita -  500€; 
 
. Aprovado o Protocolo de adesão ao Programa "Vacinação SNS Local", entre a Associação 
Dignitude e o Município da Moita, com uma contribuição financeira municipal até 4 000€; 

 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Clube Desportivo e Recreativo 
Ribeirinho; Ginásio Atlético Clube; Clube Recreio e Instrução, CRI; União Desportiva e Cultural 
Banheirense, no valor total de 15 045,22€; 
 
Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovada a não adjudicação da empreitada “Valorização Frente Ribeirinha da Moita"- 
Processo: CP 07/2020/DOSU, com a consequente revogação da decisão de contratar tomada 
pela Câmara Municipal em 28 de julho; 
 
. Aprovada a abertura de um procedimento concursal com vista à execução da obra de 
Valorização da Zona Ribeirinha – Moita, empreitada de obras públicas - Processo: CP 
08/2020/DOSU, pelo que é necessário proceder-se à celebração de um contrato de empreitada, 
devendo iniciar-se procedimento de formação do mesmo, em conformidade com as normas 
contidas no CCP; 
 

. Aprovada a abertura de um procedimento concursal para a “Conservação e Restauro do 
Palacete dos Condes Sampayo”, Alhos Vedros – I fase" Empreitada de obras públicas - Processo: 
CP 09/2020/DOSU. 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a 8ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
 

 


