
Deliberações da Reunião de Câmara de 21 de agosto 

Reunião de Câmara de 21 de agosto de 2013 

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 2013: 

- 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 participação 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 2.500€, 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 “Os Fazendeiros da Barra Cheia”, apoio de 1.200€, referente à 
organização do Festival de Folclore; 

- Sociedade Filarmónica “Estrela Moitense”, apoio de 500€ referente à realização de 
espetáculo de danças; 

- Sociedade Filarmónica ”Capricho Moitense”, apoio de 1.100€ referente à realização 
de espetáculo de danças de salão; 

- Associação Humanitária 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 

. Deliberado alterar o espaço de venda nº 84 no Mercado de Venda Ambulante da 
Moita, com a atividade de roupas e calçado,  que passa a ter a atividade de 
quinquilharias, e atribuir o mesmo a título provisório, mediante o pagamento de 
355,85€, acrescido do IVA, a Shailesh Jagdis Carsan. Aprovado ainda que a taxa de 
atribuição seja fracionada em 6 prestações mensais; 
  
Orçamento e Grandes Opções do Plano 

  
. Aprovada a alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara 
Municipal; 
  
. Aprovada a 2ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a submeter à 
Assembleia Municipal. 
  



Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária do Município da 
Moita 

. Deliberado submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, ao 
abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, na alínea 
e), do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, na alínea a), do n.º 2, do artigo 
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, nos artigos 114.º a 119.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e na Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, o 
Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária do Município da 
Moita. 

 


