
Deliberações da Reunião de Câmara Pública de 28 de janeiro de 2022 

 

Administração Urbanística 

. Deliberado aprovar a emissão de certidão para efeitos de benefícios fiscais ao nível do IRS, com 

a dedução à coleta de 30% do IRS dos encargos suportados com a reabilitação até ao montante 

de 500,006€ e tributação reduzida de 5% sobre rendimentos prediais e mais-valias, em caso de 

alienação do imóvel. O imóvel requerente, situa-se no Largo da Bela Rasa, n o 14 e 16 na 

freguesia de Alhos Vedros bem ainda, para efeitos de isenção de IMI por um período de 3 anos. 

Aprovado ainda submeter a deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Administração e Finanças 
. Aprovada a constituição, para o ano de 2022, dos seguintes fundos de maneio: Departamento 
de Obras e Serviços Urbanos, no montante de 650€; Departamento de Administração e Recursos 
Humanos, no montante de 600€. 
 
Atividades Económicas 
. Aprovada a caducidade de atribuição de espaços de venda na feira mensal do Concelho da 
Moita para os seguintes lugares: lugar 201 de bijutaria; lugar 284 de roupa; lugar 302 de roupa; 
 lugar 330 de calçado; lugar 350 de aves; 

. Aprovado que seja concedida a referida autorização para a coadjuvação nas bancas nos 58-59-

60 com a atividade de frutas e hortaliças, sitas no Mercado Municipal da Baixa da Banheira -

zona sul; 

 

. Aprovado que seja concedida a referida autorização para a coadjuvação na banca nº 35 com a 

atividade Frutas e hortaliças, sitas no Mercado Municipal da Moita. 

 Festas Tradicionais do Concelho 

. Aprovado o Conselho Coordenador das Festas do Município da Moita 2022 (Feira Regional de 
Maio e das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem). 
 
Obras e Serviços Urbanos 
. Deliberado aprovar o Plano de Trabalhos Modificado, designadamente o plano de mão-de-
obra e o plano de equipamentos, mantendo-se o plano de pagamentos, entregues pela 
empresa Urbehydraulic, Lda para a empreitada de "Valorização da Zona Ribeirinha da Moita"; 

. Deliberado aprovar a prorrogação de prazo da empreitada de: "Programa Municipal de 
Repavimentações - Lote 2" referente a 150 dias seguidos, terminado a obra em 10/07/2022 
assim com o respetivo plano de trabalhos e cronograma financeiro ajustado à prorrogação 
total da obra; 

 . Deliberado aprovar o relatório final assim como aprovar todas as propostas nele contidas, 

nomeadamente para efeitos de adjudicação. Aprovada a adjudicação, à empresa 

"CONSTRADAS - Estradas e Construção Civil, S.A", com o prazo de execução de 180 dias. 

 
 


