
Deliberações da Reunião de Câmara de 2 de dezembro de 2015 

Administração e Finanças 

. Aprovada a celebração do contrato de comodato, através da qual o Município da Moita cede, 

a título gratuito, à associação “Amigos e Vizinhos – Associação de Moradores da Bela Vista do 

Concelho da Moita”, o imóvel integrado no domínio privado municipal, sito na Rua 1º de Maio, 

nº 24, Bairro da Bela Vista, Pinhal da Areia, Freguesia de Moita, e que dele se utilize como sede 

social e instalações de apoio ao desenvolvimento das suas atividades, de acordo com o cariz 

social, em prol da comunidade da freguesia da Moita, e em geral, dos moradores do bairro e 

seus associados em particular. 

. Aprovada a autorização genérica para que o Presidente da Câmara, ou quem tiver competência 

delegada para a decisão de contratar, fique habilitado a celebrar contratos de aquisição de 

serviços nos seguintes termos: quando se trate da execução de trabalho não subordinado, para 

a qual se revele o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; 

existência de cabimento orçamental; inexistência de impedimento à celebração ou renovação 

do contrato, quando a eventual contraparte seja determinável; seja fixado durante a vigência 

da Lei do Orçamento de Estado de 2015, o número máximo de 100 contratos de aquisição de 

serviços, e para um montante máximo de 75.000€ (sem IVA), por contrato a celebrar; que até 

ao fim do mês seguinte ao mês a que digam respeito seja dado conhecimento à Câmara 

Municipal da relação dos contratos celebrados ao abrigo da presente autorização de dispensa 

do parecer prévio favorável do órgão executivo. Aprovado ainda que sejam ratificados todos os 

atos praticados entre a data da entrada em vigor da Portaria nº 149/2015, de 26.05, e a presente 

data. 

Administração Urbanística 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação de 
pecuária em nome de José Luis da Cruz Monteiro, sita no Chão Duro, Moita. Aprovado ainda 
submeter à Assembleia Municipal para deliberação; 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação de 
pecuária em nome de Manuel Lourenço Vicente Tereso, sita na Quinta da Quinta Corraleira, 
Abreu Pequeno, Moita. Aprovado ainda submeter à Assembleia Municipal para deliberação; 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
industrial em nome de Trimarine Compósitos, Lda., sita em Sarilhos Pequenos. Aprovado ainda 
submeter à Assembleia Municipal para deliberação. 
 
Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras de Mercadorias 
. Aprovada a adenda ao contrato de Aluguer acima citado. 
 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a celebração de contrato - programa de desenvolvimento social, cultural e 

desportivo, entre o Município da Moita e o Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense - 

2.500€. 

Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovado liberar a caução, exigida para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações contratuais, pela empresa “OFM – Obras Públicas Ferroviárias e Marítimas, SA”, em 
+ 15% do valor da caução apresentada, em face de à presente data terem decorrido quatro anos 
após a receção provisória, relativa à empreitada de “Construção do Açude da Caldeira da Moita” 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 



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

 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


