Deliberações da Reunião de Câmara de 27 de agosto
Reunião de Câmara de 27 de agosto de 2014

Administração Urbanística
. Aprovada a 2ª retificação a erros materiais do Plano Diretor Municipal da Moita. Aprovado ainda
submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.
Aluguer Operacional de Veículos Ligeiros de Passageiros
. Aprovada a abertura de procedimento, delegação de competências previstas nos artigos 50º, 61º e 64º
do CCP no júri do procedimento.
Assuntos Sociais e Cultura
. Aprovado o contrato de cedência de utilização e a transferência da verba mensal de 1.636,40€ por
onze mensalidades, perfazendo o total anual de 18.000€, para o Agrupamento de Escolas Mouzinho da
Silveira, pela utilização do Pavilhão Desportivo Mouzinho da Silveira, por parte do Movimento
Associativo do Concelho;
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 1000€ ao Juventude Futebol Clube, para a reparação
e substituição do telhado das suas instalações.
Festas Tradicionais do Concelho
. Aprovada a atribuição dos seguintes apoios financeiros, no âmbito das atividades realizadas na Festa
em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem- Edição 2014:
- Centro Náutico Moitense, apoio de 3.600€, referente às atividades da Noite do Fragateiro, Regata,
Concurso de Barcos Engalanados, Cais Vivo, organização e apoio à presença dos marinheiros das
embarcações municipais e apoio aos participantes do Cortejo;
- Grupo Tauromáquico Moitense, apoio de 2.000€, referente à realização de entradas e largadas de
toiros;
- Banda Musical do Rosário, apoio de 2.750€, referente à participação na Apresentação das Festas,
Cortejos diurnos e noturnos, Procissão e Missa, Tarde de Fogareiro e participação na Noite do
Fragateiro;
- Núcleo de Cicloturismo Moitense, apoio de 750€, referente ao apoio à organização do Passeio de
Cicloturismo;
- Rancho Folclórico de Danças e Cantares da Barra Cheia”, apoio de 2.500€, referente à organização do
Festival de Folclore e cortejos;
- Sociedade Filarmónica “Estrela Moitense”, apoio de 650€, referente à realização de espetáculo de
sevilhanas;
- Sociedade Filarmónica ”Capricho Moitense”, apoio de 200€, referente à realização de espetáculo de
Flashmob;
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, apoio de 4.000€, referente à prestação
de serviços da corporação na Conferência de Imprensa para apresentação da Festa e no período da
mesma.
Mercados
. Aprovada a desistência do pedido da banca nº3, com a atividade de venda de peixe, no Mercado
Municipal Fixo da Baixa da Banheira – Zona Norte, em nome do adjudicatário, Caetano David dos Santos
Beja.

