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Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de março de 2021
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 do posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa
de pessoal desta Câmara Municipal para a seguinte carreira/categoria:1 Lugar de Técnico
Superior — Engenharia Civil.
Assuntos Sociais e Cultura
. Deliberado proferir a decisão de contratar a aquisição de almoços com confeção local, de
almoços com confeção externa transportadas a quente e de lanches, a fornecer às crianças
que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar e aos alunos do ensino básico
da rede pública do Município da Moita.
Obras e Serviços Urbanos
. Deliberado declarar o abandono e a aquisição por ocupação pelo município, dos veículos em
fim de vida abaixo identificados: 02-82-RH NISSAN; 03-39-ODFIAT; 06-04-GXMITSUBISHI; 1073-XLPEUGEOT; 19-89 -IMRENAULT; 24-ET-54APE; 25-88-SPAUDI; 26-69-PLROVER; 32-70JZPEUGEOT; 32-95-DPOPEL; 35-03-CAPEUGEOT; 36-09-NTVOLKSWAGEN; 39-17-DZBMW; 4668-GDOPEL; 49-10-UD FIAT; 56-69-JU LANCIA; 56-69-JU LANCIA; 60-67-GAFORD; 61-10-EA
RENAULT; 65-65-LC OPEL; 69-80-TV MAZDA; 71-48-FD RENAULT; 7741 GDW PEUGEOT; 84 - 50F¯r OPEL; 85 -97-HT FI; 89-30-HT FI; 90-93-LE VOLKSWAGEN; 92-68-GP HYUNDAI; 93-44-GL
RENAULT;93-95-cz RENAULT; BH-44-59 OPEL; QL-02-26 VOLKSWAGEN; XA-43-52 SUZUKI;
. Deliberado aprovar o relatório final, assim como a adjudicação, à empresa "ARMANDO
CUNHA, S.A." em relação à Empreitada de: "Reconversão Viária para Zona 30 da Ex- EN 11-1 Baixa da Banheira".
Orçamento e Grandes Opções do Plano
. Aprovada a 2ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal.
Voto de Congratulação
Aprovado um voto de congratulação pela atribuição do Prémio do Cidadão Europeu 2020 ao
Corpo Nacional de Escutas (CNE)

VOTO de congratulação
pela atribuição do Prémio do Cidadão Europeu 2020
ao Corpo Nacional de Escutas (CNE)
O Parlamento Europeu atribuiu, no passado dia 25 de fevereiro, o Prémio do Cidadão Europeu
ao Corpo Nacional de Escutas (CNE).
O Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português foi fundado em 27 de maio de
1923 e tem estatuto de Utilidade Pública desde 1983. Trata-se de uma associação sem fins
lucrativos, apartidária e integrada na Igreja Católica. Baseia a sua ação num programa de
educação não-formal, adaptado aos desafios da nova era e nas finalidades e princípios do
método escutista concebido por Baden-Powell – fundador do Escutismo.
O CNE é a maior organização de juventude em Portugal, com cerca de 72 mil escuteiros,
distribuídos por mais de 1000 Agrupamentos, em todas as regiões do país.
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A atribuição do Prémio do Cidadão Europeu 2020 ao CNE, cuja cerimónia de entrega está
agendada para novembro, resulta de uma proposta apresentada pelo Eurodeputado do PSD,
José Manuel Fernandes, e foi eleita pela Chancelaria para o Prémio do Cidadão Europeu,
liderada pelo Presidente do Parlamento Europeu.
A distinção destaca o trabalho do Corpo Nacional de Escutas (CNE) ao nível da educação e
formação dos jovens para a cidadania ativa e para o desenvolvimento de competências.
O Prémio do Cidadão Europeu tem como objetivo “recompensar atividades excecionais
desempenhadas por cidadãos, grupos, associações ou organizações nos domínios da promoção
de uma maior integração dos cidadãos europeus, cooperação, reforço do espírito europeu e no
âmbito dos valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”.
Num momento em que valores como a fraternidade, solidariedade, humanismo e
sustentabilidade assumem uma crescente relevância na sociedade, em particular num período
pandémico como o que vivemos, esta distinção, a uma instituição em contínuo crescimento,
em contraciclo com o decréscimo da natalidade em Portugal, reveste-se de uma importância e
de um simbolismo acrescidos para todos os portugueses.
No nosso concelho, o CNE conta com três agrupamentos de escuteiros:
Agrupamento 76 - Moita (fundado em 6 de Setembro de 1959)
Agrupamento 371 - Baixa da Banheira (fundado em 28 de Novembro de 1971)
Agrupamento 688 - Alhos Vedros (fundado em 31 de Janeiro de 1983)
Assim, no âmbito da atribuição do Prémio do Cidadão Europeu 2020 ao Corpo Nacional de
Escutas (CNE), a Câmara Municipal da Moita manifesta o seu reconhecimento e congratulação
e envia as mais sinceras felicitações a todos os elementos dos Agrupamentos de Escuteiros 76
(Moita), 371 (Baixa da Banheira) e 688 (Alhos Vedros) do Corpo Nacional de Escutas por
fazerem parte de uma autêntica escola para a vida, contribuindo, assim, para uma sociedade
mais justa e humanista.
Moita, 10 de março de 2021
Câmara Municipal da Moita

(Aprovado por unanimidade)

