
Deliberações da Reunião de Câmara de 26 de maio de 2021 

 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a nomeação da Dr. a Susana Santos, para assegurar a Coordenação Técnica do 

CLDS4G, - "Moita, incluir para intervir". 

 

Atividades Económicas 

. Aprovada a realização do "Parque de Diversões da Moita" e a cedência do espaço do mercado 

levante da Moita aos empresários do setor das festas, feiras e romarias,  por um período que vai 

de 28 de maio a 20 de junho de 2021, para a realização de uma feira/ parque de diversões, com 

funcionamento diário, respeitando as normas municipais em termos de horários e de nível de 

ruido, bem como as normas de saúde pública definidas ou a definir pela DGS para esta atividade; 

Aprovado ainda que a cedência acima citada seja isenta de taxas. 

. Deliberada a atribuição de Medidas Extraordinárias no âmbito da COVID-19, a isenção do 

pagamento de taxas, por um período de 5 (cinco) e 2 (dois) meses, respetivamente, aos 

seguintes estabelecimentos: Bar do Mercado Municipal da Moita, Loja interior - atividade de 

Bar- titular da exploração - Sandra Sofia Dias Raposo (isenção - 5 meses); (Este bar não tem 

porta para a rua, funcionando inteiramente dentro do mercado, assim, não lhe foi dada a 

autorização de vender ao postigo, tendo mesmo tido de encerrar portas);  Restaurante e Bar 

sito no Parque da Zona Ribeirinha da Baixa da Banheira - titular da exploração — Soraya Cristina 

Martins Fernandes (isenção - 2 meses), com porta para a rua e pôde vender ao postigo); Bar do 

Mercado Municipal Zona Norte: Snack Bar Espacinho Acolhedor, Lda. representante legal Daniel 

José Floxo de Carvalho (isenção 2 meses), com porta para a rua e pôde vender ao postigo); 

Vendedores de flores nos cemitérios (isenção 2 meses). (Apesar de nunca terem sido proibidos 

de vender, a verdade é que a proibição de ajuntamentos no cemitério e a entrada de apenas 

10 acompanhantes a cada funeral lhes retirou clientela); Cemitério do Vale da Amoreira: 

Sandra Caires Meca Alegria; Sandra Maria Vilaça da Silva Simões:  Cemitério do Pinhal do 

Forno Moita: Manuel Fernando da Silva Rodrigues ; Sónia do Carmo Ortega da Cruz; Maria de 

Fátima Ferreira Manuel e Rogério Simões; Lojas exteriores arrendadas no Mercado do Vale da 

Amoreira; Alzira de Jesus Ferreira Lj 2, (Bazar), (isenção 2 meses), Arcangela Ramos Cabral 

Morais Lj 19, (Cabeleireiro), (isenção 5 meses), Maria Livramento Barras Almeida Lj 16, (Café), 

(isenção 2 meses),  Romene Pereira Barbosa Portugal Lj 26, (Café), (isenção 2 meses; com 

efeitos a partir do mês seguinte à data da sua deliberação, podendo os meses de isenção, caso 

não tenham sido pagos, serem os meses em que estiveram encerrados. 

Obras e Serviços Urbanos 
. Deliberado aprovar o Projeto de Execução referente à Pista Simplificada de Atletismo no 

PJA da Baixa da Banheira. 

 

 


