
Nº 195/20 - GIRP/CMM

Restrições no funcionamento
dos Balcões do Munícipe e encerramento

dos Espaços do Cidadão
Em virtude da adoção de medidas para a contenção da propagação do COVID 19, a Câmara Municipal 
da Moita tomou as seguintes medidas:

 1. Os atendimentos efetuados nos Balcões do Munícipe ficarão, a partir de 17 de março,  
       limitados ao período da manhã, ou seja, entre as 9:00h e as 12:30h;

 2. Os Balcões de Alhos Vedros e do Vale da Amoreira serão encerrados, a partir de quarta-feira,  
      dia 18 de março, solicitando-se que os munícipes optem por um dos balcões em funcionamento:  
      Moita ou Baixa da Banheira;

 3. Manter-se-ão medidas que limitam os acessos aos balcões do munícipe, de forma a evitar  
      aglomerações, no interior dos espaços;

 4. Os Espaços do Cidadão da Moita e da Baixa da Banheira serão encerrados. Esta medida  
      tem em conta a informação pública disponibilizada pela Agência Modernização Administrativa,  
      I.P. (AMA), segundo a qual documentos como, por exemplo, a carta de condução terão  
      prazos de validade para renovação oficialmente alterados (documentos cuja validade  
             terminou a partir de 9 de março terão validade até 30 de junho);

 5. Apela-se, no que a estes serviços diz respeito, que se utilize o atendimento digital, disponível  
      em eportugal.gov.pt e www.ama.pt, onde constam informações relativas aos diferentes  
      documentos que terão validade prolongada, bem como ao modo para a sua obtenção via  
      digital;

 6. Todos os atendimentos que impliquem pagamentos deverão ser realizados preferencialmente  
      por via eletrónica.

A Câmara da Moita estará disponível para prestar informações via telefónica ou digital.
Consulte o sítio do Município na Internet: https://www.cm-moita.pt/

Câmara Municipal da Moita
www.cm-moita.pt
email: cmmoita@mail.cm-moita.pt

Balcão do Munícipe da Baixa da Banheira
Rua Jaime Cortesão, 33 2835-129 Baixa da Banheira
Telefone: 210 816 970

Balcão do Munícipe da Moita
Praça da República 2864-007 MOITA
Telefone: 212 806 700

Organismos da Administração Central
Saiba mais em eportugal.gov.pt
Centro de Contacto Cidadão 300 003 990
Centro de Contacto Empresas 300 003 980


