Reunião de Câmara de 12 de março de 2014
Deliberações da Reunião de Câmara de 12 de março

Assuntos Sociais e Culturais
. Aprovada a atribuição de subsídios para 2014: Grupo de Forcados Amadores do Aposento da
Moita - 750€ e ao Grupo de Forcados Amadores da Moita – 600€;
. Aprovada a renovação do acordo de colaboração para a gestão e utilização do Pavilhão
Desportivo da EB 2,3 José Afonso, Alhos Vedros, para o período 2014/2017, no valor de
30.000€;
. Aprovada a abertura de procedimento para o fornecimento de refeições às escolas do 1º
Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar, ao abrigo do Acordo Quadro da Central de
Compras Eletrónicas da Área Metropolitana de Lisboa;
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 600€ à Academia Musical e Recreativa 8 de
Janeiro, para a organização do XXIV Torneio de Ténis de Mesa “Zeca Afonso”;
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 3. 500€ à ARTM- Associação de Romeiros da
Tradição Moitense, para aquisição do carro andor, ficando o mesmo afeto a iniciativas que se
relacionem com a Romaria a Cavalo Moita - Viana do Alentejo;
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 5.000€, à Alius Vetus – Associação Cultural
História e Património, para suportar os custos inerentes à organização do Desfile Histórico;
. Aprovada a atribuição dos seguintes apoios financeiros: Banda Musical do Rosário- 250€ para
renovação e arranjo de instrumentos musicais; Rancho Folclórico Fazendeiros da Barra Cheia 5.000€ para obras de remodelação na sede social, Grupo Desportivo da Quinta da Fonte da
Prata – 651,75€, para reconstrução da esplanada; Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da
Barra Cheia - 500€ para a realização de 32º Festival de Folclore Luso Espanhol da Região
Caramela; Ginásio Atlético Clube - 1.500€, para a deslocação de 6 atletas ao 24º Campeonato
Europeu de Halterofilismo.
Bombeiros
. Aprovada a renovação do protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Moita, no valor de 135.000€.
Urbanismo
Licença de loteamento com obras de urbanização do prédio sito na Quinta da Fonte da Prata
(atualmente) descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o nº
02701/19990316 da freguesia de Alhos Vedros, titulada pelo alvará nº 2/76, de 31 de
dezembro de 1976, cassado por caducidade parcial da mesma licença
. Deliberado que a Câmara Municipal não se substitua à massa insolvente da Fadesa Portugal,
SA, na execução das obras de urbanização; Deliberado ainda liberar a garantia bancária nº
33369/90/012, no montante atual de 964.336,14€;
Licença de loteamento com obras de urbanização do prédio sito na Quinta da Fonte da Prata,
descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o nº 3591/20070522
da freguesia de Alhos Vedros, titulada pelo Alvará nº 2/2006, de 24 de abril de 2006, cassado
por caducidade parcial da mesma licença

. Deliberado que a Câmara Municipal não se substitua à massa insolvente da Fadesa Portugal,
SA, na execução das obras de urbanização e na construção dos equipamentos; Reconhecer a
extinção do contrato de urbanização de 31/03/2006, anexo ao alvará nº 2/2006, por
impossibilidade de cumprimento e liberar as garantias bancárias nºs 33369/90/007,
33369/90/008 e 33369/90/009, nos montantes atuais de 3.866.457,57€, 150.000,00€ e de
5.626.204,92€, respetivamente.

