
Deliberações da Reunião de Câmara de 6 de abril de 2016 

Administração e Finanças 
Programa de Hasta Pública, cessão de Exploração do Restaurante e Bar sito no parque da Zona 
Ribeirinha da Baixa da Banheira 
. Deliberado homologar a ata da praça referente ao procedimento de hasta pública da cessão de 
exploração do restaurante acima mencionado; Aprovado ainda adjudicar a Soraya Cristina Martins 
Fernandes a cessão de exploração do restaurante e bar acima referido, pelo valor de 1.450€ por mês, 
acrescido de IVA, pelo prazo de 5 anos, prorrogável por períodos de 1 ano, até ao limite máximo de 20 
anos. 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Centro de Atletismo da Baixa da Banheira, para a realização 
da XVII Milha Ribeirinha da Baixa da Banheira, no âmbito do Atletismoita, 2016, no valor de 600 €.   
 
Mercados 
. Deliberado atribuir, a título provisório, a loja nº 4 para atividade de florista e venda de animais no 
Mercado Municipal Fixo do Vale da Amoreira, a Mafalda Sofia Fernandes Lopes. A atribuição da referida 
loja é efetuada mediante o pagamento de 750€ e, pela utilização da loja é devida a taxa mensal de 
192,70€; Aprovado ainda o pagamento da taxa em 12 prestações mensais, consecutivas. 
  

Obras e serviços Urbanos 
Infraestruturas do Penteado, Bairro Central e Operário, Moita 
. Deliberado a aprovação de trabalhos a mais e trabalhos complementares, na obra acima mencionada. 
 
Projeto de Regulamento de Funcionamento, Cedência e Utilização do Complexo Desportivo Municipal 
da Fonte da Prata (RFCUCDMFP) 
. Deliberado submeter o projeto de alteração acima citado a consulta pública para recolha de sugestões, 
no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do projeto de Regulamento; aprovado ainda proceder 

à sua publicação. 
 
Projeto de alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita 
. Deliberado submeter o projeto de alteração acima citado a consulta pública para recolha de sugestões, 
no prazo de 30 dias a contar da data da publicação; aprovado ainda proceder à sua publicação. 

 


