
Deliberações da Reunião de Câmara de 22 de janeiro de 2020 

 

Administração Urbanística 

. Deliberada a alteração ao sexto parágrafo do subtítulo IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis, 
constante do ponto 5 - Benefícios Fiscais Associados aos Impostos Municipais - dos programas 
das Áreas de Reabilitação Urbana da Moita, Alhos Vedros, Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, 
Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, conforme dispõe o n.0 2 do artigo 45.0 do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, passando a ter a seguinte redação: "Isenção de IMI por um período de três 
anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, 
a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento 
para habitação permanente ou a habitação própria e permanente, conforme dispõe o n.0 2 do 
artigo 45. 0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais".  Aprovado ainda submeter a presente proposta 
a deliberação da Assembleia Municipal;  
 
.  Aprovada  a retificação às deliberações tomadas em 23 de outubro de 2019, sobre as 
propostas autuadas sob os n.0s 161, 162 e  concedendo a isenção do imposto 
municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 
das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais 
cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a 
habitação própria e permanente, conforme dispõe o n.0 2 do artigo 45,0 do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais. Aprovado ainda submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, 
no sentido de serem retificadas as deliberações datadas de 22 de novembro de 2019, sobre as 
propostas identificadas no ponto anterior, passando o prazo de isenção de IMI previsto nas 
mesmas de 5 para 3 anos. 
 

Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras de Mercadorias 
. Aprovadas todas as propostas contidas no Relatório Final e a Decisão de Adjudicação  

referente ao aluguer operacional para 16 Viaturas Ligeiras de Mercadorias. 

 

Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 

. Deliberado submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, a alteração ao 
Regulamento de Taxas do Município da Moita. 

 
Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a atribuição de um subsídio, no valor de 3 800€, aos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do Município da Moita, no âmbito da Festa de Natal para os filhos 
dos trabalhadores; 
 
. Deliberado constituir a favor do Centro de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira - 
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), o direito de superfície, a titulo gratuito, 
sobre a parcela de terreno com a área de 5.635m2, que passa a confrontar do Norte e 
Nascente com domínio privado municipal, do Sul com Rua da Liberdade e do Poente com Rua 
Soeiro Pereira Gomes, com o valor atribuído de €650.000 (estimativa), para construção de 
uma ERPI - Estrutura Residencial para Idosos, equipamento este destinado ao 
desenvolvimento de atividades dirigidas a causas e respostas sociais, criando assim condições 
para um envelhecimento ativo. Aprovado ainda submeter a apreciação da Assembleia 
Municipal; 

. Aprovada a abertura de um concurso público para a concessão de um terreno municipal para 
a Construção e Exploração de Campos de Padel na freguesia da Moita, composto por 4 campos 
de Padel e respetivas estruturas de apoio, onde se inclui um bloco de balneários de piso térreo 



com um máximo de 160 m2, numa área total aproximada de concessão de 2 040 m2. Aprovado 
ainda enviar a Assembleia Municipal para aprovação; 
 
 . Deliberada a celebração de um protocolo de colaboração entre o Município da Moita, a União 
de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a BBBP - Associação BB Blues Portugal, 
para realização de projeto de Blues - BB Blues Fest e Blues Nights by BBBF, no valor de 11 000€, 
e a isenção de taxas de utilização do Fórum Cultural pela Associação BB Blues Portugal; 
 
 Deliberada a celebração de um Protocolo de colaboração entre Município da Moita e 
Associação Ação Cultural Ponto de Escuta Activa, para a realização da 17ª Edição do Moita Metal 
Fest, no valor 7 100€;  
 
. Aprovada a atribuição de subsídios no âmbito do torneio Atletismoita 2018/2019 às seguintes 
coletividades:  Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho – 1 000€; Grupo Desportivo Popular do 
Chão Duro 850€; Grupo Desportivo da Fonte da Prata - 700€; Centro de Atletismo da Baixa da 
Banheira - 600€; Clube Amigos do Atletismo da Moita - 500€; Núcleo de Atletismo do Penteado 
- 150€. 
 
Atividades económicas  
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 328, com a atividade de calçado, na 
Feira Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário; 
 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda referente ao cartão no 5386, na feira 
mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário; 

. Aprovada a renuncia voluntária da loja no 6, com a atividade de Café, sita no Mercado Municipal 
do Vale da Amoreira, solicitada pela adjudicatária. 
 
Trânsito 
. Aprovada a seguinte alteração de trânsito na Baixa da Banheira: que o trânsito rodoviário no 
troço da Rua Augusto Gil, compreendido entre a Rua  da Liberdade e a Rua  da Amizade passe a 
circular em sentido único, da Rua da Amizade para a Rua Liberdade e que a implementação da 
presente alteração do trânsito e respetiva sinalização, ocorra no prazo de cinco dias úteis  após 
a conclusão dos trabalhos da referida obra, previsto para o dia 7 de fevereiro. 
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