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Deliberações da Reunião de Câmara de 23 de dezembro de 2020 
 
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 ofertas 
aos filhos dos trabalhadores; 
 
. Deliberado aceitar o pedido de renúncia ao direito de superfície, constituído a titulo gratuito, 
a favor do CRIVA - Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira, o que determina a sua 
extinção que recai sobre o prédio, integrado no domínio privado municipal, sito na Rua Norton 
de Matos, Vale do Trabuco, com a área de 822,16m2, da extinta freguesia do Vale da Amoreira, 
atualmente, União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Moita sob o número 930/20070828 - Vale da Amoreira (AP. 
24 de 2007/08/28 - Direito de Superfície) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2811, 
União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, com o Valor Patrimonial 
Tributário (VPT) de €134.139,44, procedendo-se assim ao distrate do contrato titulado pela 
escritura celebrada em 20 de janeiro de 2007, lavrada de folhas 117 a folhas 122 do Livro de 
Notas para Escrituras Diversas número 36 do Notário Privativo desta Câmara Municipal. 
 
Atividades Económicas 
Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 500€, a banca nº 35 de frutas 
e hortaliças, no Mercado Municipal fixo da Moita; aprovado ainda que, pela utilização da banca, 
seja devida a taxa mensal de 14.09€ + IVA. 
 
Calendário de Reuniões de Câmara para o Ano 2021 
. Aprovado o calendário acima citado. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
. Deliberado ratificar o despacho do Presidente da Câmara, que contempla os termos do 
suprimento dos erros e omissões do procedimento concursal "Valorização da Zona 
Ribeirinha - Moita"; 
 
Aprovar a adjudicação da empreitada de "Valorização da Zona Ribeirinha - Moita", nos termos 
da proposta e do clausulado do Caderno de Encargos e demais peças que integram o processo 
do procedimento, à empresa "Urbehydraulic, Lda.", pelo valor de 749 237,79€ acrescido do IVA 
à taxa de 6%, e com o prazo de execução de trezentos e sessenta e cinco dias; 
 
. Deliberado ratificar o despacho do vice-presidente, datado de 17 de dezembro de 2020, da 
empreitada "Construção da Piscina Municipal da Moita e Respetivos Arranjos Exteriores" 
referente à aprovação dos erros e omissões detetados no presente procedimento que 
contempla os termos do suprimento dos erros e omissões e a retificação e junção de novas 
peças; 
 
. Aprovada a adjudicação, nos termos da proposta e do clausulado do Caderno de Encargos e 
demais peças que integram o processo doº 2, nº 6 e nº 7 da Baixa da Banheira e nº 2 do Vale da 
Amoreira "pelo valor global de 192 129,93€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, distribuído 
pelos três lotes, às seguintes empresas: Lote 1: HBT MAIS - Mediação Imobiliária Unipessoal, 
Lda.  pelo preço de 90 563,20 €  a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 180 
dias, nas condições do definido na cláusula 20.ª do caderno de encargos; Lote 2: TROPICHANCE-
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Metalúrgica e Construções, Lda., pelo preço de 50 339,51 €  a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, pelo prazo de 180 dias nas condições do definido na cláusula 20.ª do caderno de encargos; 
Lote 3: TROPICHANCE Metalúrgica e Construções, Lda., pelo preço de  51 227,22€ a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 180 dias nas condições do definido na cláusula 20.ª do 
caderno de encargos. 
 
Recursos Humanos 
. Aprovada a cessação de procedimento concursal que o Município da Moita promoveu para 
ingresso de um carpinteiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


