Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de fevereiro de 2016
Administração Urbanística
PO 28/2010 – Brejoeira, Moita
.Deliberado reduzir a garantia bancária emitida pelo Banco Santander Totta, SA, em 1.558€,
permanecendo uma caução no valor global de 23.907,40€, sendo que 9.883,40€ correspondem
ao valor da garantia pela boa execução das obras até à receção definitiva das mesmas, acrescido
do valor de 14.024€ que garante a manutenção das infraestruturas pelos restantes 9 anos.
Agência Regional de Energia – S. energia
. Aprovado submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a alteração aos
Estatutos da Agência acima citada.
Alteração do Regulamento de Taxa do Município da Moita
. Deliberado submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, a alteração
ao Regulamento acima citado.
Assuntos Sociais
. Aprovada a adesão do Município da Moita ao Programa/ Movimento “Cidade dos Afetos”;
. Aprovada a prorrogação, até 30 de julho de 2016, do contrato de Cedência Temporária do
Quadro Régio de D. Afonso Henriques;
. Aprovada a celebração de contrato - programa de desenvolvimento social, cultural e
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Grupo de Chinquilho “A
Vontade do Povo”- 1.900€; Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana - 2.500€; União
Desportiva e Cultural Banheirense – 6.730,94€; União Futebol Clube Moitense – 11.000€;
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Clube Desportivo Recreativo Ribeirinho, para a
realização do 13ª Corta Mato do Vale da Amoreira, no âmbito do Atletismoita, 2016, no valor
de 600 €;
. Aprovada a atribuição da comparticipação financeira de 2.220€ à Sociedade Filarmónica Estrela
Moitense, para a realização do Moita Dance Festival – Campeonato de Dança de Salão.
Atividades Económicas
. Deliberado aprovar a realização da iniciativa “Peças D´Arte – IV Feira de Antiguidades,
Velharias e Artesanato” a decorrer no Pavilhão Municipal de Exposições, em simultâneo com a
Feira Regional de Maio, a Feira Mensal da Moita e a Biofesta;
. Aprovada a comprovação de insuficiência económica de Marisa Vera dos Remédios Cruz para
que lhe seja concedida a isenção da taxa para a avaliação acústica;
. Aprovada a desistência da banca nº 11 com a atividade de peixe, no Mercado Municipal Fixo
da Baixa da Banheira – Zona Norte, em nome do adjudicatário, José Gois Rebolo.
Festas Tradicionais do Concelho
Aprovada a realização da Feira Regional de Maio de 19 a 22 de maio 2016, na Moita.
Obras e Serviços Urbanos

. Aprovado liberar a caução, exigida para garantia do exato e pontual cumprimento das
obrigações contratuais, apresentada pelo Consórcio constituído pelas empresas “Urbehydraulic,
Lda/ Somove – Construções, Lda, em 60% do valor total da caução apresentada, em face de, à
presente data, terem decorrido 2 anos após a receção provisória, relativa à empreitada de
Recuperação do Parque Urbano da Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros.

