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Deliberações da Reunião de Câmara Extraordinária de 23 de novembro de 2020 

 

 

Empréstimo M/Longo Prazo — Moita 2020 — Fase — Contratação 
. Deliberada a aprovação de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo à Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Entre Tejo e Sado, até ao montante de 3 250 527€ para financiar 
a contrapartida local dos investimentos associados ao Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano do Município da Moita ao Portugal 2020 (PEDU). Aprovado ainda submeter a 
aprovação da Assembleia Municipal 
 
Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI 
. Deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal a taxa de imposto municipal sobre 
imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e reavaliados no domínio da vigência do 
CIMI de 0,370%, nos termos da alínea c) do nº 1 do art.º 112 do CIMI, que a taxa de imposto 
municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e reavaliados no domínio 
da vigência e proposta anteriormente seja elevada ao triplo nas condições enunciadas nas 
alíneas a) e b) do nº 3 do citado artigo, ou seja, aplicada a prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano, ou prédios em ruinas; ou a prédios urbanos parcialmente 
devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos prédios não constituídos em 
propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial tributário correspondente às 
partes devolutas. 
 

 Lançamento de Derrama  

. Aprovado isentar do pagamento de Derrama os sujeitos passivos com volume de negócios até 

150 000€, nos termos do n.º 22 do art.º 18º, em conjugação com o nº2 do art. 16º, ambos do 

RFALEI (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais); Aprovado o 

lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre os sujeitos passivos com volume de negócios 

superior a 150 000€, nos termos do n.º 1 do art.º 18 do RFALEI; a submete à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

 Mapa de Pessoal do Município 

 . Aprovado o Mapa de Pessoal do Município para o Ano de 2021, a submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 
Orçamento, Plano Orçamental Plurianual e Grandes Opções do Plano 2021-2025 
. Aprovado o Orçamento, Plano Orçamental Plurianual e Grandes Opções do Plano para 2021-
2025, e posterior remessa à Assembleia Municipal para aprovação 
 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem. 

 . Aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2021, com base na aplicação 

de um percentual de 0,25% sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 

finais deste Município. Aprovado que seja submetida a presente proposta a apreciação pela 

Assembleia Municipal. 

 

 

 

 

 


