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Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de fevereiro de 2021 

 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovado o contrato de comodato, entre a AMRS e a CMM para a cedência de vários 
equipamentos multimédia a afetar às Bibliotecas Municipais, na sequência do protocolo com a 
Direção Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas. 
 
Atividades Económicas 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda n º 16 com a atividade de artigos para o 
lar, na Feira Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
Construção da Piscina Municipal da Moita e Respetivos Arranjos Exteriores 
. Deliberada a não adjudicação da empreitada acima identificada, com a consequente 
revogação da decisão de contratar tomada pela Câmara Municipal em 25 de novembro de 
2020; 
 
. Aprovada a abertura de procedimento, a decisão de contratar e a decisão de autorização da 
despesa inerente ao contrato a celebrar, assim como decisão da escolha do procedimento de 
formação do contrato em relação à construção da Piscina Municipal da Moita e respetivos 
arranjos exteriores. 
 
Empreitada de: "Substituição de coberturas em fibrocimento com amianto em seis escolas 
básicas (20 e 30 ciclos) e uma secundária no Concelho da Moita" 
.Deliberado aprovar o Relatório Final, assim como a Decisão de Adjudicação distribuído pelos 
sete lotes, às seguintes empresas: Lote 1: DAPE, Lda;  Lote 2, 6 e 7: ISPT- Industrial Services, 
S.A.;  Lote 3: CPW- Engenharia, Lda; Lote 4 e 5 : COBERFER - Construções, S.A, no valor global 
de 1 388 375,59€ ;  
 
Construção da Unidade de Saúde Familiar da Baixa da Banheira e Respetivos Arranjos 
Exteriores 
. Deliberado notificar a empresa BETONITEngenharia, Lda, para, em 10 dias, se pronunciar 
quanto aos atrasos verificados e apresentar um plano de trabalhos modificado. 
 
Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano.   

. Aprovada a1ª Revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano e posterior envio 
para a Assembleia Municipal para aprovação.  
 
Plano de Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 2020 (PEDU) 
. Aprovação a Adenda ao Contrato de empréstimo celebrado com a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Entre Tejo e Sado, para financiar a contrapartida local dos investimentos associados 
ao Plano de Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 2020 (PEDU). 
 
 


