
Deliberações da Reunião de Câmara de 9 de junho de 2021 

 
Administração e Finanças 
Aprovado submeter à Assembleia Municipal, para autorização, a celebração de Acordo relativo 
ao financiamento do exercício pela Área Metropolitana de Lisboa das suas competências 
enquanto autoridade de transportes a celebrar entre esta e os municípios que a integram e 
que nela delegaram competências nos termos dos contratos interadministrativos de delegação 
de competências. Aprovado ainda submeter à Assembleia Municipal a autorização da alteração 
à despesa e compromissos plurianuais anteriormente autorizada pela Assembleia Municipal 
em sede de aprovação de orçamento e Grandes Opções do Plano, passando tal repartição de 
encargos e compromissos plurianuais a referir-se aos anos económicos 2021 a 2029, nos 
termos que serviram de base à 2ª Revisão das Grandes Opções do Plano, devidamente 
aprovadas pelos órgãos municipais. 
 
Atividades Económicas 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda no 38, com a atividade de Géneros 
Alimentares, na feira mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário. 
 
Festas Tradicionais do Concelho. 

. Aprovada a atribuição de um subsídio de 1000€ à Banda do Rosário, para apoio à sua 
organização e participação nas atividades de rua integrantes na programação da Feira Regional 
de Maio. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
 . Aprovada a decisão de contratar a empreitada de execução da obra: "Construção da Pista 
Simplificada de Atletismo no PJA da Baixa da Banheira" e a decisão de autorização da respetiva 
despesa; 
 

. Deliberada a aceitação do depósito bancário efetuado, em substituição do valor retido em 
numerário e a respetiva restituição 722,24€ à empresa Termosul - Projectos e Instalações, SA, 
respeitante à obra de Melhoria da Eficiência Energética do Edifício da Piscina Municipal de Alhos 
Vedros; 
 
. Deliberado aprovar o plano de trabalhos ajustado e anexos, designadamente o plano de mão 
de obra, o plano de equipamentos e o plano de pagamentos, entregues pela empresa Lena, 
Engenharia e Construções, S.A para a empreitada de " Estruturação do Corredor Urbano da 
Avenida 10 de Maio na Baixa da Banheira"  
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 5ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal; 
 
. Aprovada a 2ª revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano e posterior envio 
a Assembleia Municipal para aprovação. 
 
Recursos Humanos 
. Aprovada a alteração ao mapa de pessoal de 2021 e posterior remessa para aprovação da 
Assembleia Municipal 


