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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

1ª Reunião – 22/11/2019 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município realizou-se a primeira reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio 
-  Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Francisco da Conceição Feio 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Deu início à sessão da Assembleia Municipal informando que a nova disposição da sala se deve ao facto 
de procederem, a partir da presente data, à transmissão online das sessões, disposição essa que já 
testada permitirá aos cidadãos que pretendam intervir se desloquem para o microfone destinado para 
esse efeito. 
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi necessário que todos os membros da 
Assembleia e da Câmara Municipal assinassem a devida autorização, bem como os cidadãos que 
pretendam intervir também terão de dar a sua autorização para que sejam filmados, ou não, aquando das 
suas intervenções. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Daniel Filipe Ferreira Demétrio 
Informou que veio enquanto munícipe, mas também em representação de vários banheirenses que 
assinaram uma petição que entregaram recentemente à Câmara Municipal, para a construção de um novo 
parque urbano na Baixa da Banheira, num terreno que está há décadas sem utilização. Trata-se do terreno 
que está localizado junto ao pavilhão desportivo da escola Mouzinho da Silveira, e os moradores daquela 
zona sentem-se altamente prejudicados por este ser abusivamente utilizado como estacionamento de 
camiões, por pessoas que vão lá com os seus cães e o terreno fica sempre todo sujo, e as pessoas que ali 
moram são constantemente prejudicadas por causa de poeiras, por causa do barulho desses camiões, e 
é um terreno que, repetiu, está há décadas sem uso. Saba que este terreno estava destinado para a 
construção do novo centro de saúde da Baixa da Banheira, entretanto, há mais ou menos dois anos e 
meio, esse centro de saúde foi destinado para outra localização tornando este terreno, mais uma vez, num 
terreno sem uso. 
A proposta que apresentaram foi para a criação de um novo espaço que desse vida àquela zona, um 
parque urbano que, realmente, satisfizesse a necessidade das pessoas que ali moram, de terem um 
espaço urbano, um espaço verde, um espaço onde as pessoas possam conviver e estar, como não há 
naquela zona da Baixa da Banheira. A proposta foi muito bem-recebida pela população da Baixa da 
Banheira e do concelho da Moita, no geral, uma proposta que teve cinco mil visualizações no youtube, 
centenas de comentários nas redes sociais, centenas de partilhas e, obviamente, depois de passado 
algum tempo, apresentaram uma petição que entregaram ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 
Acham que existe a necessidade de se criar um novo espaço urbano, e também sabem que este espaço 
tem uma promessa ainda não formalizada, pelo menos do que tem conhecimento, para a criação de um 
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centro de dia para uma IPSS local, no entanto, passados dois anos de contacto que têm tido perante a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, não têm qualquer tipo de informação ou desenvolvimento sobre 
este caso. Estão há dois anos e meio sem qualquer tipo de novidade para este terreno, as pessoas 
continuam com o mesmo estado, continuam a ser vitimas do estacionamento abusivo de camiões e nada 
mudou, pelo que veio perguntar ao senhor Presidente da Câmara Municipal da Moita se vai ou não ser 
assinado o protocolo com a IPSS local para a construção desse centro de dia. 
Porque o senhor Presidente lhe tinha dito noutra sessão que esse protocolo ia ser assinado em fevereiro 
deste ano, questionou se chegou ou não a ser assinado, porque razão ainda não foi assinado, quando é 
que vai ser assinado e se existe a possibilidade de conjugar o projeto com a IPSS, com a construção deste 
parque na zona envolvente ao centro de dia que propõem criar. 
Outro assunto que pretende abordar é sobre o estado dos bancos que existem no município, bancos esses 
que, normalmente, estão situados em parques, em espaços verdes, mas também noutros locais, cuja 
constituição é madeira, que são alvos de atos de vandalismo, bem como das consequências 
meteorológicas, e que estão constantemente estragados, têm de ser frequentemente arranjados, ou até 
substituídos, pelo que gostava que a Câmara tivesse em consideração para o orçamento de 2020, e fizesse 
um estudo de quanto é que gastam em reparações e substituições deste tipo de bancos e em quanto é 
que ficaria substituírem por bancos de melhor qualidade, com outro tipo de material, metal, concreto ou 
material de plástico sintético, que sejam soluções mais duradouras. Compreende que os bancos são mais 
caros, que é um custo mais elevado inicialmente, mas que a longo prazo poderá compensar porque se 
evita uma substituição constante, e reparações constantes, uma vez que estão sempre a ser destruídos. 
 
Cidadão Eduardo Bernardo Lourenço Rocha 
O primeiro assunto que quis abordar prende-se com o facto de se ter deparado com um posto de 
abastecimento de carros elétricos, junto ao antigo posto da guarda fiscal, onde é agora a dita camarata da 
GNR, pelo que perguntou se é uma iniciativa da Câmara, se é uma iniciativa privada, e se há mais postos 
elétricos, porque desconhecia, mas ficou agradado, ainda que não tenha um carro elétrico, e acha que é 
um sinal de progresso e gostava de saber se existem mais postos ou se há perspetiva de haver mais nas 
outras freguesias. 
Outra questão que o trouxe aqui foi para dizer que há dois dias morreu o “cantautor” José Mário Branco e 
gostava que esta Assembleia Municipal dedicasse um minuto de silêncio em memória deste homem. Não 
precisa explicar nem dizer, uma vez que ele é sobejamente conhecido de todos, a importância que ele teve 
antes e depois do 25 de Abril com a sua intervenção cultural, ao nível de letras e de músicas. Foi um 
homem da revolução, foi um homem que revolucionou o aspeto musical, tocou vários estilos musicais, 
colaborou com vários artistas de vários estilos musicais e, para além disso, há uma coisa que a si ainda 
lhe toca mais, e pensa que alguns dos presentes serão conhecedores, que é o facto de em 1985 ter havido 
um conterrâneo que necessitava fazer um transplante renal, e em Portugal, na altura, ainda não se faziam 
esse tipo de intervenções cirúrgicas, mas a solução para o estado de saúde dele, que já fazia hemodiálise, 
era o transplante renal que só era possível no Canadá, onde havia um rim compatível. 
Criou-se uma comissão com o nome “Um rim para uma nova vida”, fizeram-se vários espetáculos culturais, 
recreativos e desportivos, foram disponibilizados os vários equipamentos e salas aqui na Moita, e o José 
Mário Branco foi um dos artistas que foi convidado para vir atuar num desses espetáculos para angariação 
de fundos, e o próprio foi a pessoa que, no final, foi ter com ele para lhe perguntar quanto é que ele tinha 
gasto, porque ele não quis jantar, nem quis cear, para se deslocar até à Moita ao que ele lhe respondeu 
“quando visito um amigo eu não recebo dinheiro para ir visitá-lo, e os amigos merecem-se”. Estas palavras 
tocaram-no durante toda a sua vida e ainda mais quando ele escreveu uma carta ao filho que tinha um 
problema, e não sabe se está a infringir qualquer regra, mas foi um homem que também na Moita deu o 
contributo dele solidariamente, sem receber nada em troca, aliás ainda pagou para vir cá. 
Outra questão que pretende abordar prende-se com o facto de ser frequentador de redes sociais, de 
participar em vários grupos, noutros deixou de participar, mas há aqui uma questão que acha que é 
censurável da parte do senhor vereador Luis Nascimento. Já tinha acontecido uma vez, numa sessão 
pública da Câmara a que assistiu, salvo erro sobre uma funcionária que foi despedida por ter utilizado 
dinheiro público em beneficio próprio, sobre o qual, felizmente, teve oportunidade de saber a realidade, 
depois do processo que ocorreu. O senhor vereador Luis Nascimento, como vereador desta Câmara, foi 
para uma rede social, mais concretamente o facebook, e nessa altura não foi ele que colocou o post foi 
alguém porque ouviu dizer que “havia alguém que andava a roubar e que, pelos vistos, continua lá… e 
andam todos a roubar… e aquilo é tudo a mesma seita… e os políticos são todos assim…”, portanto, uma 
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imagem do pior que pode haver, e o próprio é politico, porque tudo na vida é politica e gosta de intervir, 
portanto, também é político e também se sente atingido, e o senhor vereador Luis Nascimento foi 
responder a esse post sobre essa funcionária que já não trabalha na Câmara, mas lá ainda se continua a 
dizer que trabalha, quando já aqui em sessão de Câmara tinha sido censurado por esse procedimento. 
Como se não chegasse, há dias, viu no facebook, salvo erro em dois grupos, um da Baixa da Banheira e 
outro da Moita, uma proposta de um vereador que é da mesma força política que a sua, e depois aparece 
a minuta da ata da sessão de Câmara, que foi privada, onde essa questão do despedimento foi abordada, 
daí que perguntou como é que é possível aparecer no facebook um documento de uma sessão privada e 
uma ata em minuta. 
Não contente com isto, sobre um assunto de umas pessoas que deviam à Câmara porque não pagavam 
os terrados, ou não pagavam os alugueres das bancas ou não pagavam qualquer coisa dos mercados, foi 
para o facebook fazer ali um choradinho “pá não sei e tal… isto custa-me… já chorei… ninguém sabe o que 
é que eu já estou farto de chorar… e se não fosse o colo das pessoas… e não sei como é que hei de fazer...” 
– se calhar precisava de “alguma chucha para não chorar tanto”. 
Fazer um artigo destes quando se sabe que, para além de haver os perfis anónimos, quando aparece no 
facebook é verdade, e até pode ser a maior mentira, mas se aparece no facebook é verdade, e que depois 
aquilo é um bullying sobre qualquer pessoa, daí que ache que, no mínimo, devia haver um bocadinho de 
bom senso, se é que ainda é possível adquirirem um bocadinho de bom senso, mas fazerem um esforço 
e não caírem nestas coisas, porque isto não é ridículo, é pior que ridículo. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Relativamente à questão do terreno têm que partir do princípio que o planeamento urbano e o 
desenvolvimento urbano não se fazem de imediatismos, precisam de tempo para as coisas se 
desenvolveram, de tempo para as cidades crescerem o seu crescimento natural, de tempo para 
recuperarem também do ponto de vista de equipamentos públicos que são necessários, e é preciso ter 
reservas de terreno onde eles se possam instalar, e isto é tanto mais verdade numa vila como a Baixa da 
Banheira, onde a densidade de construção é de tal ordem que os terrenos disponíveis para utilização 
futura são bastante escassos, diferentemente do que acontece noutras vilas mais desafogadas, onde se 
pode crescer para os lados, na Baixa da Banheira já não se pode crescer para os lados. 
Isto leva a que existam terrenos públicos, e não fala já dos privados, que também há, que estão em reserva 
para objetivos futuros que não foram ainda possíveis concretizar, sejam da parte do município, sejam da 
parte do Estado, da Administração Central, mas é preciso ter essas reservas sob pena de depois um dia 
quando quisessem construir um equipamento público necessário, um novo centro de saúde, um novo 
equipamento desportivo, cultural, um novo posto das forças de segurança, os terrenos estivessem todos 
ocupados e isto, naturalmente, era o contrário do que deve ser um planeamento sensato, inteligente e 
com perspetivas de futuro. 
Daí que o terreno em causa esteja, de facto, desocupado desde que a escola se deslocou de lá há vinte e 
qualquer coisa anos, mas esteve desocupado com uma reserva desde, mais ou menos, a mesma altura, 
em que o município disse ao Ministério da Saúde que aquele terreno estava destinado e pronto a acolher 
o novo centro de saúde, e houve até uma fase em que foram desenvolvidos alguns trabalhos por parte do 
Ministério, de algum início de projeto para que o centro de saúde ali se instalasse. Como todos conhecem, 
isso acabou por não acontecer e a situação, do ponto de vista do centro de saúde, só veio a ter uma 
resolução definitiva em 2017, em que se viu que face às necessidades de hoje, face à realidade de hoje, 
e as coisas, naturalmente, mudam, havia já uma alternativa de terreno mais adequada, aquele onde se 
vai em breve iniciar a obra. 
Nestas circunstâncias aquele terreno ficou disponível para outros usos, usos esses que estão 
vocacionados para equipamentos e, desde o início, é essa a vocação daquele terreno, para equipamentos 
que fazem falta à Baixa da Banheira. Acontece que, de facto, o concelho da Moita, a Baixa da Banheira, 
têm índices superiores à média de espaços verdes por habitante, mas têm índices inferiores à média de 
instalações e equipamentos para a terceira idade, que muita falta fazem. 
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Perante esta realidade e perante a vontade de uma IPSS perfeitamente instalada, conhecida, reconhecida, 
na Baixa da Banheira, de construir um novo equipamento para a terceira idade, e não é apenas um centro 
de dia, trata-se de um lar, a Câmara Municipal, naturalmente, considerou que este é um objetivo prioritário 
e que deve fazer tudo o que esteja ao seu alcance para que se possa concretizar. De facto, o processo de 
formalização da cedência não aconteceu ainda, mas o compromisso verbal, e até hoje nunca falharam, e 
não irão falhar, vale tanto como qualquer outro, depois a formalização tem que acontecer, naturalmente, 
porque faz parte das regras, mas o compromisso verbal foi assumido há mais de dois anos e mantém-se 
até hoje. 
Desenvolveu-se a delimitação do terreno, foi apresentada recentemente à IPSS em questão que aceitou a 
delimitação proposta e a formalização vai ocorrer muito em breve. Só depois de haver um adiantar deste 
processo, e um adiantar no sentido de haver um projeto concreto, de haver uma inserção no terreno 
perfeitamente definida, é que estarão em condições de avaliar o que se pode fazer no terreno 
remanescente, portanto, no remate de toda aquela área e aí, com certeza, até porque o espaço 
remanescente dificilmente será suficiente para outro tipo de equipamentos, terá um arranjo em termos de 
ajardinamento, de espaços verdes, e é natural que isso aconteça, mas as condições concretas só depois 
do projeto estar efetivamente bem definido. 
Sobre a questão do mobiliário disse que não há mobiliário que não necessite de manutenção, seja de 
madeira, seja de metal, seja do que for, e até se pode discutir se a manutenção não é mais fácil, mais 
prática e se não é mais cómodo o mobiliário urbano em madeira do que integralmente em metal. É um 
facto que estão agora a surgir outro tipo de materiais, materiais plásticos com resistência e durabilidade, 
que estão já a ser utilizados pelo município em algumas circunstâncias e é natural que avancem neste 
sentido, mas até agora as ofertas que haviam no mercado eram aquelas a que, naturalmente, recorriam, 
como todos os outros municípios no país, e a manutenção vai-se fazendo com a colaboração das juntas 
de freguesia, não lhe custando nada reconhecer que andam sempre um pouco atrás da deterioração, 
porque a deterioração avança mais rápido que a sua capacidade de resposta, mas não deixam nunca de 
o fazer. 
Quanto à questão colocada sobre o posto de abastecimento para veículos elétricos disse que se insere 
num programa promovido pelo Governo, o MOBI.E, que tem como primeiro objetivo a atingir dotar cada 
município do país com um posto de abastecimento elétrico, mas cada município que queira porque, para 
isso, foram consultados há alguns meses para saber se o município da Moita estava interessado em ter 
um posto desta natureza e, caso estivesse, indicar um local onde ele pudesse ser instalado. Foi isso que 
fizeram, disseram que sim, que estavam interessados, indicaram o local e o posto foi instalado há dois 
dias, mas não vai ainda entrar em funcionamento porque também foram informados pela gestão deste 
programa que os postos estão a ser instalados, mas não vão entrar ainda em funcionamento porque, neste 
momento, está a iniciar-se um procedimento concursal para a concessão da exploração, portanto, terão 
de aguardar pelo decorrer desse procedimento para depois entrar em funcionamento já com um 
concessionário, porque estes postos têm esse objetivo, não são postos de carregamento gratuito, vão ser 
postos pagos, portanto, há esta intenção declarada de fazer um concurso global em todo o país para estes 
postos instalados neste âmbito para abastecimento elétrico. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Sobre o “cantautor” José Mário Branco informou que existe um voto de pesar apresentado por uma força 
política que será discutida no período anterior à ordem do dia, e que propõe um minuto de silêncio, pelo 
que ficará para essa altura. 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Quanto à questão colocada sobre a Baixa da Banheira disse que isso só o deixa valorizar o esforço de 
pessoas que se juntam para propor coisas às autarquias. Acha que devem valorizar isso, mas acha que 
devem enquadrar as pessoas, e pensa que o Presidente da Câmara Municipal já deu uma resposta 
coerente, mas pediu que o deixassem tecer algumas considerações que julga pertinentes. 
Quando se diz que o terreno estava abandonado, e já foi aqui explicado, não é verdade. O terreno esteve 
cerca de trinta anos à espera de um equipamento, de um centro de saúde. São trinta anos de luta da 
população da Baixa da Banheira, não são trinta anos de abandono, são trinta anos de esperança por uma 
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coisa que faz falta à população. Depois foi aqui informado que o terreno foi cedido para uma IPSS que 
trabalha, e bem, na freguesia e, como é óbvio, a IPSS tem os seus tempos, porque precisa ter 
financiamento, precisa ter desenvolvimento do projeto, e é isso que está a fazer e não pode fazer o 
equipamento em função de um parque, apesar das pessoas que moram ali ao pé terem alguns motivos 
de queixa pelo mau uso que o terreno tem, mais concretamente com o estacionamento de camões 
pesados que funcionam a partir de largas horas da noite, e conhecem os problemas, todavia, também não 
é verdade, e aqui têm de ser claros, que não há informação sobre isto. 
Quando foi apresentada a petição houve um jornal local, que é o que tem mais tiragem, que fez uma peça 
valorizando o trabalho das pessoas e o envolvimento da população, onde há declarações do Presidente 
da Junta e, salvo erro, da Câmara Municipal, a dizer que há um projeto para ali, portanto, houve informação 
dada pelo jornal e houve a informação que o próprio também prestou ontem numa reunião pública com 
cerca de trinta pessoas, em conformidade com o que o Presidente da Câmara disse, pelo que acha que 
têm de ter algum cuidado e devem dizer as coisas com verdade e como deve de ser 
A opinião da junta de freguesia, e não se trata da opinião da Câmara e da Assembleia Municipal, mas sim 
da opinião da junta e da assembleia de freguesia, é que os projetos se devem “casar”, ou seja, a IPSS tem 
o seu tempo para fazer o projeto, mas tem que reconhecer também, como força viva da freguesia, que há 
uma intenção de um grupo de pessoas que apresentou uma proposta que é válida, porque é subscrita por 
cerca de duzentas pessoas, e que deve haver aqui um esforço para “casar” os projetos, respondendo às 
necessidades e anseios da população e respondendo à necessidade da IPSS e dos banheirenses, mas 
isto, obviamente, só pode ser feito quando houver um projeto, quando houver delimitação do terreno e dos 
usos. 
Mas há uma outra questão que gostaria de colocar, e sabe que vai ficar em ata, o que também é 
importante, porque que está lá um campo de futebol e um espaço que é utilizado por uma coletividade da 
Baixa da Banheira, “Os Barulhentos”, e que também deve ser salvaguardado, ou seja, na eventualidade 
daquele terreno ser necessário para o equipamento acha que deve haver um compromisso e deixar lá um 
campo de futebol e espaço para que outras gerações de banheirenses o possam utilizar como outros 
banheirenses o utilizaram, e isto, para si, é um ponto de honra e é um ponto pelo qual se baterá como 
banheirense em qualquer das situações, seja como presidente da junta, seja como membro da 
Assembleia, seja como munícipe, portanto, existem três coisas, mas cada uma das coisas tem o seu tempo, 
e concorda com as respostas que o Presidente da Câmara Municipal deu. 
Relativamente ao mobiliário urbano, e acha que ninguém das juntas de freguesia se vai aborrecer por falar 
por eles, e é verdade que existe um esfoço da Câmara em normalizar os procedimentos para se ter 
mobiliários iguais, mas a verdade é que, se calhar, têm que atualizar o Guia para Atuação no Mobiliário 
Urbano, que foi aprovado há alguns anos. Ontem, e foi o munícipe Daniel Demétrio que abordou o assunto 
na reunião na Baixa da Banheira, que acha que deve ser estudada, em que colocava esta questão da 
manutenção, e acha que deviam avaliar e até propor novos materiais, ou tentar ter informação sobre os 
novos materiais para que, se calhar, pudessem avaliar novamente aquele Guia, que é um documento que 
normaliza os bancos a utilizar no concelho da Moita. Deixa esta recomendação para que um dia mais tarde 
se possam debruçar, porque sabe que há materiais novos que apareceram que podem ser mais 
vantajosos, têm que estar sempre a trabalhar atualizados e têm que estar sempre aqui ao serviço. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Voto de Condenação pelo Golpe de Estado na Bolívia, apresentado pelo BE; 
B - Voto de Condenação e Preocupação sobre situação no Chile, apresentado pelo BE; 
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C - Voto de Pesar pelo falecimento de José Mário Branco, apresentada pelo BE; 
D - Recomendação “Proteção dos Equídeos da Moita”, apresentada pela independente Fátima Dâmaso; 
E - Moção “25 de Novembro: Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres”, 

apresentada pela CDU. 
 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Pediu que, se possível, fosse feito um intervalo de cinco minutos para poderem analisar os documentos 
apresentados. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomada a sessão, solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
“Voto de Condenação pelo Golpe de Estado na Bolívia 
O golpe de Estado em curso na Bolívia representa mais um episódio da longa saga de repressão, 
ingerências externas e autoritarismo que marca a história da América Latina. 
Este derrube inconstitucional, que levou à renúncia forçada do Presidente Evo Morales, do Vice-Presidente 
Álvaro Garcia Linera e restantes ministros, foi instigado pelas ameaças do general Kaliman, comandante 
das Forças Armadas da Bolívia, às quais se seguiram ataques às residências dos governantes e seus 
familiares, tomada de reféns e ameaças de morte ao próprio presidente, ministros, parlamentares, 
governadores e autarcas afetos ao seu partido, o MAS - Movimento ao Socialismo. 
Dos confrontos que se seguiram são já contabilizados quase duas dezenas de mortos e mais de 400 
feridos todos civis bem como vários sequestros de autarcas, ministros e sindicalistas. 
Repudiamos o regresso das botas cardadas, direta ou indiretamente, aos governos na América Latina. 
A Assembleia Municipal da Moita reunida a 22 de novembro de 2019, não pode deixar de se pronunciar 
acerca destes graves acontecimentos, condenando o golpe de Estado em curso na Bolívia e exigir o 
regresso do país à ordem constitucional e ao quadro democrático. 
Assembleia Municipal da Moita, 22 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda 
Se aprovado deve este Voto de Condenação ser enviado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para 
a Embaixada da Bolívia e órgãos de comunicação locais e nacionais.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Rui Pedro Garcia da CDU 
A bancada da CDU acompanha as preocupações expressas neste documento relativamente aos 
acontecimentos da Bolívia, que consideram estar integradas num conjunto de acontecimentos 
preocupantes que estão a ocorrer um pouco por toda a américa latina e, nesse sentido, esta tomada de 
posição responde também à posição da CDU relativamente ao próximo documento sobre a situação no 
Chile. 
Veem com bastante preocupação todo este processo na Bolívia, que é um processo claríssimo de golpe 
de estado iniciado pelas forças armadas, que através de pressão, rapto e incêndio de casas de deputados, 
de ministros, inclusive da irmã do ex-presidente Evo Morales. Assistiram a uma vaga de repressão, todos 
têm assistido a vídeos de repressão sobre as populações indígenas que se estão a revoltar contra este 
golpe de estado, duma presidente de um partido minoritário que se autoproclamou numa sessão do 
parlamento sem quórum, porque os deputados do partido MAS foram impedidos de entrar. Mesmo sendo 
noutro continente, tem também interferência na europa, uma vez que nestes curtos dias já estão a ser 
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assinados contratos com empresas europeias para a exploração do lítio, nomeadamente, empresas 
alemãs e, nesse sentido, nós portugueses, um país que também pertence à união europeia, também têm 
que se indignar. 
Neste sentido vai referir também o que está a acontecer, neste momento, na Colômbia onde houve uma 
greve geral com três mortos e mais de duzentos e setenta feridos, num fenómeno que é este, está a 
regressar à américa latina as botas cardadas em aliança com o neoliberalismo, com a bolsa de valor. E 
realmente, no Chile, também assistiram a grandes manifestações populares, mais de um milhão de 
pessoas na rua, e uma vaga de repressão onde as forças armadas reprimem a população utilizando uma 
técnica de terror de estado que é a de apontarem para os olhos dos manifestantes para dispararem 
projéteis, e estão a falar já de muitas dezenas de manifestantes que perderam a vista. Uma coisa mesmo 
horrível, tão horrível que até na seleção do Chile, em manifestação contra esta vaga repressiva, entraram 
no último jogo pondo uma mão a tapar o olho, por isso, realmente, é uma situação incomportável na 
américa latina, pelo que vão votar favoravelmente os dois documentos. 
 
Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
Estando inteiramente de acordo com o sentido, com a oportunidade, sugeriu que se atualizasse alguns 
dados uma vez que, neste momento, são conhecidos mais de três dezenas de mortos na Bolívia, mais de 
setecentos feridos, mais de mil detidos e alguns desaparecidos, daí que seja só uma questão de pormenor 
nos números. O pormenor na ordem mundial é que acha que estão a chegar agora à Bolívia comissões da 
ONU, tarde e a más horas. 
Perante este sentido de que estão a falar, de solidariedade entre os povos, nomeadamente, neste 
continente tão avassalado pelas ditaduras e que, como já aqui foi dito, pelos interesses das matérias 
primas, só espera que daqui a uns anos não invadam Portugal por causa do lítio, com empresas criadas 
três ou quatro dias antes, e por causa da água, porque nós até somos um país com bastantes reservas de 
água doce, nomeadamente, que a península de Setúbal não venha a ser bombardeada porque tem 
reservas de água doce, e por isso vão agora ser solidários com quem merece para de hoje amanhã não 
nos caírem as balas no corpo por termos água ou por termos lítio. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a alteração sugerida questionou o proponente quanto à sua aceitação. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Não tem nenhum problema em atualizar ou deixar que a Mesa atualize os dados, mas têm que fazê-lo 
agora porque daqui por uma hora estão desatualizados, porque quando elaboraram o documento os dados 
eram estes e para atualizar têm de definir se é para atualizar agora, mas tem de ser rápido porque, 
infelizmente, estes dados estão sistematicamente a ser agravados. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou que se deviam considerar os dados atualizados ao momento da decisão passando assim a 
constar “mais de três dezenas” e “mais de setecentos feridos”. 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetido o voto de condenação a votação foi o mesmo aprovado por maioria com vinte votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, três do BE, um independente; onze abstenções, sendo nove do PS, uma do PSD, 
uma do CDS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
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Declaração de Voto entregue pelo Grupo Municipal do Partido Socialista 
“Sobre o voto de condenação pelo golpe de Estado na Bolívia 
Evo Morales, Presidente da Bolívia inicialmente eleito em 2006 e a exercer o seu terceiro mandato, 
candidatou-se novamente nas eleições deste ano. Os resultados eleitorais provocaram contestação dos 
adversários internos e da Organização dos Estados Americanos, visto que uma auditoria preliminar desta 
organização aventava a possibilidade de não atingir a margem de 10% exigida para evitar uma segunda 
volta. 
Ainda que o CEPR (Center for Economy and Policy Research) revele que não há dados que confirmem 
fraude, irregularidade que influencie o resultado final, Evo Morales anunciou a convocação de novas 
eleições, acedendo ao pedido dos contestatários. 
Nos eventos que se seguiram, os adversários políticos de Evo Morales recusaram a repetição de eleições, 
exigindo a sua demissão e iniciando confrontos nas ruas a que se juntaram as forças de segurança. Os 
confrontos, que resultam já em quase 400 feridos e em 700 mortos, deram cobro a perseguição política 
a diversos dirigentes políticos, provocando uma alteração na normalidade democrática, no quadro da qual, 
para evitar o agravamento da violência, o Presidente Evo Morales, bem como os ministros do governo 
boliviano, foram instados a apresentar a sua demissão por setores militares. 
A perseguição a Morales, a sua demissão, o exílio provocado pelas forças militares e proclamação da 
senadora Jeanine Añez como presidente interina consubstanciam uma preocupante alteração da ordem 
constitucional na Bolívia, de desfecho imprevisível com riscos para o futuro do País e da região. 
O Grupo Municipal do PS manifesta a sua preocupação pela quebra da ordem constitucional em curso na 
Bolívia e afirma a necessidade de repor o exercício regular da democracia, através do fim da violência e 
da perseguição política, o regresso seguro dos exilados e a realização de eleições, mas votou abstenção 
no voto de condenação, apresentado pelo BE, porque não se revê no modo como o texto expõe o assunto. 
22 de novembro de 2019 
Os autarcas do PS na AMM” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra Carmem Mafra do BE 
“Voto de Condenação e Preocupação sobre situação no Chile 
As manifestações que, nas últimas semanas, levaram mais de um milhão de cidadãs e cidadãos chilenos 
às ruas, exigindo melhores condições de vida e reivindicando o direito à saúde, à educação e a pensões 
justas, vieram apelar à dignidade de um povo que, por demasiado tempo, tem visto o seu país cair num 
fosso de desigualdades económicas e sociais. O Chile é um dos 10 países mais desiguais do mundo. 
O aumento do preço dos transportes públicos despoletou a indignação popular e iniciou um conjunto 
alargado de protestos contra a pobreza e as desigualdades, legado das décadas de políticas neoliberais 
levadas a cabo no país. Ao ser confrontado com os protestos populares, o Presidente Sebastián Piñera 
declarou o “estado de emergência” em diversas regiões do país, avalizando assim as violentas repressões 
policiais e militares que provocaram a morte de dezenas de vidas humanas e feriram mais de 500 pessoas. 
As manifestações pacíficas levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas da capital chilena, mas a 
resposta presidencial foi a de declarar guerra ao seu povo – “Estamos em guerra contra um inimigo 
poderoso e implacável” – e de chamar os militares para as ruas. Assiste-se à supressão de direitos 
fundamentais do povo chileno, o que não pode deixar ninguém indiferente. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida aos 22 de novembro de 2019, delibera: 

1. Manifestar a sua solidariedade com o povo chileno e preocupação com a situação do país; 
2. Condenar a violência exercida sobre o povo chileno e a violação dos direitos fundamentais e 

democráticos de todas e todos os cidadãos detidos; 
3. Apelar à investigação de todos os crimes perpetrados nas últimas semanas, exigindo o cabal 

esclarecimento de todas as responsabilidades. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita 
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Se aprovado, deve este Voto de Condenação ser enviado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para 
a Embaixada do Chile e órgãos de comunicação locais e nacionais.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Interveio para dizer que quando elaboraram estes documentos pensaram na unanimidade, mas aqui há 
que referir que nestes documentos em termos da europa, e não só em Portugal, está a aparecer um 
denominador comum em relação às questões da américa latina. Normalmente, os partidos que estão nos 
governos dos países da europa, adotam uma sobranceria quase que imperial na avaliação das questões 
internacionais e, nomeadamente, em relação à américa latina. Quase que imperial, e então querem 
exportar a democracia, mas a tal democracia, a democracia de cá. A democracia de cá e o relativo bem-
estar da europa que ainda está montado de tudo o que se rapinou nesses sítios. 
Na Bolívia existe um ditado sobre os espanhóis que diz que “com toda a prata que tiraram de cá, fazia-se 
uma travessia da américa à europa”. Isto é um dito que apanha a Bolívia e também outros países como o 
Perú e outros. É um dito conhecido de lá que, às vezes, também aparece em alguns cantares. Por exemplo, 
no caso da Bolívia, em mais ou menos setenta e oito presidentes, o único índio foi o Evo Morales. Os índios 
que lá existem são os aimarás, os guaranis e os quéchuas, exatamente, oriundos dos incas, do império 
inca que os espanhóis destruíram. São a maioria e durante anos nem sequer votavam e enquanto não 
tiveram direito a votar muitos deles não entendiam porquê. Agora começaram a votar, e ainda não votam 
todos, mas estes são mais de sessenta por cento da população, que está em crescimento na Bolívia. 
Mas, por cá, “é pá aquilo não está a corresponder aos nossos traços da nossa democracia, somos muito 
finos”. Exatamente, o que está a acontecer na Bolívia, vai acontecer também no Chile e noutros sítios. 
Houve uma guerra pelo estanho na década de sessenta, armada por ingleses, e também pela questão do 
petróleo, e agora, como há lá muito lítio, é uma das maiores reservas do mundo, com certeza, e ainda por 
cima porque os índios estão em cima daqueles territórios, que também vai haver chatice, e estão mesmo 
a ver como é que isto vai acabar. 
Em relação ao Chile têm uma experiência. A democracia foi cumprida no tempo do Allende. Ele foi eleito. 
Mas, como aquela democracia, às tantas, começou-se a desajeitar em relação, claro, às grandes opções 
do imperialismo, neste caso americano, com certeza que tinha de haver um golpe e ele foi feito. E isto é 
assim, é o “quintal”. Já Simón Bolívar, num discurso em 1825, disse “agora foi contra os espanhóis, mas 
nós temos que nos cuidar porque, a seguir, neste processo internacional que se está a gerar, podemos 
ficar condenados a ser o quintal dos Estados Unidos”. E está a falar do século dezanove, porque a 
independência, por exemplo, da Bolívia, começou em 1809 e foi atingida em 1825. 
Desde essa altura, setenta e oito presidentes. Quantos golpes? Depois de um processo revolucionário em 
52 houve um golpe, golpe esse que transformou todas as conquistas lá existentes, exatamente na altura 
em que mataram o Che Guevara. Foi um processo. E foram os boinas verdes que lá andavam. Foram os 
militares americanos que lá entraram. Estão a falar disto, mas na europa “nós estamos descansados, 
vamos exportar a nossa democracia, e assim é uma maravilha”. A sobranceria imperial ainda resta. É 
verdade. 
Terminou reiterando que, de facto, quando elaboraram os documentos, foi na busca, na busca, da 
unanimidade. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Interveio só para constatar um facto que já foi aqui mencionado, que tem a ver com a questão dos direitos 
humanos e os direitos dos homens e das mulheres. Por vezes, porque as coisas acontecem a uns milhares 
de quilómetros de distância, têm reações muito diferentes para situações parecidas, e isto é um problema. 
Recordou que, durante meses a fio, foram bombardeados com notícias da Venezuela, com contra 
informação, com posições do nosso governo, e agora ignora-se o que se está a passar. 
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Aconselhou todos a verem uma peça do The Guardian, em que um seu jornalista é recebido num planalto 
onde os índios estão em palmas, e o homem vai a uma igreja, vê cadáveres de crianças mortas, 
assassinadas com tiros na cabeça, porque a ordem é para matar, não é para afugentar, e a comunidade 
europeia não diz nada, está calada. O governo português, que foi tão lesto a responder, está caladíssimo, 
“o Rangel deve estar ocupado no parlamento europeu a comer qualquer coisa e não vai lá a correr”, 
portanto, este tipo de pessoas a si envergonha-o. 
Apreciou bastante que o Bloco de Esquerda tivesse trazido estas posições, e ainda bem que o fez para se 
poderem pronunciar, porque os direitos humanos são para cumprir no mundo inteiro, e os direitos dos 
homens e das mulheres também, portanto, deixa aqui o alerta, porque sabe que há pessoas que não se 
preocupam muito, para que olhem com olhos de ver, são lívidas. 
Aproveitou para, neste momento, dizer outra coisa que o preocupa, porque teve acesso às moções e aos 
documentos, uma coisa que não vai no sentido dos direitos humanos, nem das mulheres, nem dos 
homens, nem pela paz, nem pela cooperação entre os povos, que é o facto do governo dos Estados Unidos 
da América ter decretado, porque eles podem decretar, que a ocupação ilegal de fatias de território de 
outro país é legal. Isto é grave, não vai no caminho da paz, vai no caminho da instabilidade, vai no caminho 
das mortes, vai no caminho do abuso, portanto, seja na Palestina, seja no Brasil, seja em Portugal, porque 
a seguir preocupam-se com a violência doméstica, e bem, uma vez que morrem aqui não sei quantas 
mulheres e homens, mas também têm que se preocupar com os outros lados, porque uma vida vale uma 
vida. Mas, também acha engraçado ver preocupações de algumas pessoas, que não sabem o que é que 
se passa, mas que se preocupam muito com Hong Kong e com o que lá se passa, mas depois o resto do 
mundo não interessa. 
Portanto, o desafio que se coloca aqui é serem justos, honestos, preocuparem-se com os outros, 
defenderem os direitos humanos em todo o lado, não só onde lhes dá jeito, e não colocar a economia e os 
interesses político-estratégicos à frente dos direitos das pessoas. E a américa latina foi boicotada, foi 
humilhada, foi vilipendiada, e agora já nem é preciso eleições, já se mete lá pessoas a governar aquilo 
para defender interesses de alguéns “à socapa”. Depois da operação “condor” tem uma operação “com 
muito mais dor”, mas a questão é esta, não podem aqui na Moita, nem no Barreiro, nem em Lisboa, nem 
em lado nenhum, olhar para as coisas de maneira diferente. 
Se estão preocupados com povos terão de estar preocupados com todos, e pediu desculpa, mas a votação 
anterior indiciou tudo menos ISSO, ou seja, quando votam de uma forma, ou tomam posição de uma forma 
que não é sempre igual, não estão a ser muito corretos e acha que isto devia ser mesmo votado por 
unanimidade, porque mostraria aqui que estão preocupados com os direitos humanos e os direitos dos 
homens e das mulheres. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a manifestação de um pedido de intervenção esclareceu que não haviam sido solicitadas mais 
inscrições no decurso da primeira. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Colocou um ponto de ordem à Mesa. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Autorizou o ponto de ordem à Mesa. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Confirmou que, efetivamente, tinha sido dada indicação para as inscrições, mas o que se constatou 
durante as duas intervenções, não só uma, mas as duas que ocorreram, foi que retomaram a discussão 
não do ponto que estava em apreço, que é sobre o Chile, mas sim sobre a Bolívia, ou seja, manifestando 
contestação, diria mesmo, censura à expressão de voto de bancadas que votaram de forma diversa 
daquela que o Bloco de Esquerda e a CDU entendiam. 
Face a isto, acha que a Mesa devia reponderar a possibilidade de inscrição, exatamente, para dar a 
possibilidade de uso da palavra, uma vez que o Sr. Presidente não interrompeu os oradores, e bem, a seu 
ver, mas o facto é que eles estavam a discutir o voto do ponto anterior e não o ponto a que o Sr. Presidente 
deu a abertura dos trabalhos. 



   Página 12 de 34 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o seu entendimento foi que, de facto, abordaram o ponto anterior, mas essencialmente 
pronunciaram-se sobre este ponto. 
Recordou ainda que, desde o princípio, e é uma regra que tem vigorado aqui, durante a primeira 
intervenção quem pretendesse intervir deveria assinalar essa intenção e, na primeira intervenção, só 
registou a intenção de intervenção do Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, portanto, há sempre o recurso à declaração de voto. 
Assim, e mantendo o mesmo critério, disse que passariam à votação. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Em face de considerar a impossibilidade em lhes dar a palavra, o que não acompanham, queria perguntar 
se é extemporânea, ou não, e entendem que não face ao regimento, a apresentação de uma declaração 
de voto sobre a votação anterior, uma vez que não é possível usarem da palavra nos termos em que 
solicitou, pelo que apresentaria até ao final da sessão uma declaração de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Como o regimento diz que as declarações de voto podem ser apresentadas até fim da sessão, disse que 
não via qualquer impedimento, e submeteu o documento apresentado à votação. 
 
 
Submetido o voto de condenação a votação foi o mesmo aprovado por maioria com vinte e nove votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um independente; duas abstenções, sendo uma 
do PSD, uma do CDS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto proferida por Eurídice Pereira do PS 
«Sobre o voto de condenação e preocupação sobre situação no Chile 
Portugal e o Chile são países amigos, unidos por fortes laços de cooperação. Os dois países partilham os 
mesmos espaços multilaterais ibero-americanos e agora também na CPLP, na qual o Chile se tornou 
observador associado desde a última cimeira de Santa Maria (Cabo Verde), em 2018. 
No entanto, causa a maior preocupação a convulsão social que desde há perto de um mês agita o Chile, 
com consequências muito negativas no respeito pelos direitos humanos. Desde o início dos confrontos em 
Santiago, no passado dia 18 de outubro, já se registaram mais de 20 mortos, mais de 2000 feridos, mais 
de 5000 detenções, além de casos de abuso sexual e de tortura, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Nacional de Direitos Humanos do Chile, um organismo público, que considera que o país está a viver 
“violações graves, massivas e sistemáticas dos Direitos Humanos”. 
Também a Delegação para as Américas da Amnistia Internacional escreveu ao presidente chileno 
Sebastian Piñera manifestando a sua “profunda preocupação pela violação dos Direitos Humanos que 
foram cometidas por parte de agentes do Estado no quadro da declaração do estado de emergência e do 
recolher obrigatório, o que não acontecia desde os tempos da ditadura. 
Na referida carta, a Amnistia Internacional considera que o presidente Piñera enviou uma “mensagem 
equívoca” à sociedade chilena ao afirmar que o país estava em guerra contra um inimigo poderoso 
disposto a usar a violência sem limites, o que permite “equiparar as manifestações sociais a um conflito 
armado, habilitando as autoridades estatais a exercer a violência contra um objetivo militar”. 
Face ao que acabou de referir, o Grupo Municipal do PS manifesta as suas maiores preocupações pela 
violação dos Direitos Humanos ocorrias no Chile no contexto da contestação social e apela às autoridades 
que respeitem o direito à integridade pessoal, à liberdade e à vida e transmite também a sua solidariedade 
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com todas as vitimas dos confrontos e com o povo amigo do Chile, pelo que votou favoravelmente o voto 
de condenação apresentado. 
22 de novembro de 2019 
Os autarcas do PS na AMM” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Carmem Mafra do BE 
“Voto de Pesar pelo falecimento de José Mário Branco 
Morreu esta terça-feira, 19 de novembro 2019, José Mário Branco, músico que ao longo de meio século 
de carreira deixou a sua marca na cultura portuguesa e em várias gerações de artistas. A sua vida foi 
marcada igualmente pela intervenção política, pelo combate às opressões e à desigualdade social. 
Regressado a Portugal após a revolução do 25 de Abril, torna-se uma das figuras da cultura portuguesa 
nos primeiros tempos de liberdade. Para além das inúmeras intervenções musicais, estende a sua 
atividade ao teatro, integrando o grupo A Comuna, onde veio a conhecer a sua companheira Manuela de 
Freitas, mas também ao cinema e à ação cultural, fundando com Fausto, Tino Flores e Afonso Dias o GAC 
- Grupo de Ação Cultural - Vozes na Luta logo após chegar a Portugal. O GAC dinamizou centenas de sessões 
de canto em aldeias, fábricas e quartéis por todo o país, participando inclusivamente no Festival da Canção 
de 1975 com o tema “Alerta”. 
No período pós-revolucionário compõe e edita duas das suas maiores obras musicais, “FMI” e “Ser 
Solidário”, que ficariam para sempre como a marca da desilusão por parte de uma geração que entregou 
a sua juventude ao processo revolucionário e assistia então ao desfazer das esperanças de construir uma 
sociedade socialista em Portugal. O cantor conclui o período com a canção e autêntico manifesto: "Eu vim 
de longe, eu vou para longe" do disco "Ser Solidário". 
Edita um álbum de canções ao vivo em 1997 e dois anos depois participa na fundação do Bloco de 
Esquerda, de que foi membro da Mesa Nacional, num tempo marcado pela mobilização pela 
independência de Timor, da qual viria a tomar o título do álbum seguinte, já em 2004, “Resistir é Vencer”. 
Cinco anos depois, regressa aos palcos ao lado de Fausto e Sérgio Godinho no projeto “Três Cantos”, com 
vários dias de concertos no Campo Pequeno, depois editados em álbum e DVD. 
Em 2018 deu a conhecer um conjunto de canções e composições gravadas com o álbum “Inéditos 1967-
1999” e já este ano viu um grupo de artistas prestarem-lhe tributo com o álbum “Um disco para José Mário 
Branco”, que reuniu nomes como Camané, Ana Deus, Mão Morta, Walkabouts, Peste & Sida, Ermo, Osso 
Vaidoso, Batida, JP Simões e João Grosso, entre outros. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 22 de novembro de 2019, delibera, ao abrigo do 
artigo 25.º, n.º 2 alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1. Manifestar a sua profunda consternação pela morte do cidadão exemplarmente empenhado que 
foi José Mário Branco e exprimir aos seus familiares, amigos e camaradas o seu sentido pesar, 
fazendo um minuto de silêncio em sua homenagem.” 

Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Acompanham, naturalmente, este voto de pesar apresentado pelo Bloco de Esquerda, mas queria deixar 
também algumas notas porque, provavelmente à semelhança de alguns que aqui estão, cresceu a ouvir 
José Mário Branco e o trabalho do José Mário Branco com outros artistas. Aprendeu que as palavras na 
música respiram com os silêncios e com o modo como os instrumentos, às vezes, menos convencionais, 
se entrelaçam e isso deve-o ao José Mário Branco, essencialmente, na obra dele e na obra do José Afonso. 
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A principal referência que queria deixar neste voto de pesar é o facto de estranhar a falta de referências 
que existem à atividade dele antes do 25 de Abril. José Mário Branco saiu de Portugal porque não queria 
ir para a guerra. Antes de não querer ir para a guerra tinha militância política, tinha atividade política. Em 
Paris, onde esteve radicado durante mais de dez anos, foi um grande apoio, um grande apoio mesmo, na 
Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, participou em inúmeros espetáculos para angariar 
fundos e para fazer luta política, que foi algo que ele fez a vida inteira. Fazer luta política com aqueles que 
estavam em França fugidos à ditadura em Portugal. Foi com ele que Sérgio Godinho começou a gravar, e 
ele começou a gravar também com Sérgio Godinho, fez muitos espetáculos com Luis Cília, com Francisco 
Fanhais, e foi exatamente em Paris que ele deu um rumo diferente à música do José Afonso, do qual o 
exemplo mais extraordinário talvez seja o “Cantigas de Maio”, onde está a senha para o 25 de Abril, e o 
“Grândola Vila Morena”. 
Portanto, o papel de José Mário Branco é tudo isto que aqui está no voto de pesar do Bloco de Esquerda, 
mas é muito mais do que isto, é o modo como ele trouxe o teatro para a música e a música para o teatro, 
é o modo como ele percorreu uma série de estilos musicais, a valsa, o fado, as marchas, o rock, o jazz, a 
música contemporânea. Ele juntou isso tudo na música dele e na música de outros, mas homenagear o 
artista, e isto não está aqui muito neste voto de pesar, é não esquecer o homem e o homem politico que 
estava dentro do artista, e a cantiga com ele foi sempre uma arma. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para dizer mais ou menos o que o seu camarada João Figueiredo disse, que ele foi do 
Partido Comunista Português até ao final da década de sessenta, e numa altura em que não era fácil ser 
militante do Partido Comunista Português, teve que ir para exílio em França, e foi esta vivência, esta 
consciência que ganhou nesta militância ao observar o mal do povo, que em tudo o obrigou e o fez ser 
quem foi na música. 
Mais tarde, optou por outras vias, que devem ser respeitadas, mas o que acha, e lamenta imenso o que 
vai dizer, mas tem que dizer, é que em tempos de populismo, até com homens destes, alguns populistas 
se aproveitam e ele rejeitou homenagens em vida de pessoas que o combateram, e combateram o que 
defendia, e agora ouvem gente que combateu aquilo que ele defendia a dizer que o quer homenagear, e 
acha que isso é uma ofensa à memória de um homem que deve ser respeitado. 
E foi assim que a liberdade e a democracia se conquistaram, nesta luta, usando a cultura, olhando para o 
lado, preocupando-se com o que se passava, portanto, queria apenas acrescentar isto e sublinhar que foi, 
até ao final da década de sessenta, militante do Partido Comunista Português, numa altura em que não 
havia partidos e em que o Partido Comunista Português era clandestino e os seus membros, se fossem 
apanhados nesta luta pela liberdade e pela democracia, eram presos, ou eram exilados, alguns foram 
mortos, outros torturados, e se hoje estão aqui a defender o poder local e a democracia, muito devem a 
estas pessoas que lutaram na clandestinidade e que tiveram a coragem de abrir as portas que aquele 25 
de Abril nos deu. 
Por último, disse ao munícipe Eduardo Rocha que veio aqui propor um minuto de silêncio, e fez muito bem, 
que acha que este minuto de silêncio, para aqueles que amam a democracia e a liberdade, e sabem o que 
é que ela custou, deve ser sentido com esperança no futuro, porque eles não passarão. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta e um votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Neste momento os membros da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 
silêncio em homenagem a José Mário Branco. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à independente Fátima Dâmaso que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra a independente Fátima Dâmaso 
“Proteção dos Equídeos da Moita 
Após toda a celeuma e conturbação, provocadas por uma proposta semelhante, feita nesta Assembleia, a 
24 de junho de 2019, por mim, Fátima Dâmaso, então deputada do PAN e uma vez que considero que 
pouco ou nada evoluiu para melhor, venho por este meio, apresentar nova recomendação, agora como 
Deputada Independente, no sentido de que algo seja feito sobre este assunto. 
Sabendo que a dignidade e bem-estar destes animais, é violada todos os dias, através de abandono, 
subnutrição, desidratação, exaustão e até agressão física, sem consequências práticas e eficazes para os 
detentores, considero urgente encontrar formas que visem salvaguardar de forma efetiva, a dignidade e 
bem-estar dos equídeos. 
O artigo, 13º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, estipula, que dado que os animais são 
seres sensíveis, a União e os Estados-Membros, devem ter plenamente em conta as exigências de bem-
estar dos mesmos. 
De acordo com a Lei nº8/2017, "Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção 
jurídica em virtude da sua natureza". 
Também na Lei nº 92/95, refere no nº1 do artigo 1º "São proibidas todas as violências injustificadas contra 
animais, considerando-se como tais os atos consistentes em, sem necessidade, se infligir a morte, o 
sofrimento prolongado, ou graves lesões a um animal". Assim como, na alínea a) do nº3 "Exigir a um 
animal, em casos que não sejam de emergência, esforços ou atuações que, em virtude da sua condição, 
ele seja obviamente incapaz de realizar ou que estejam para além das suas possibilidades". 
Relembro também, que no dia 28 de dezembro de 2017, foi aprovada nesta Assembleia uma 
recomendação, em que se propunha a sensibilização do Município e dos cidadãos, para a proteção dos 
animais, sobretudo dos que se encontram acorrentados, onde se incluíam os cavalos, verificando-se, 
contudo, que estes casos continuam a ferir-nos a sensibilidade, dia após dia... 
Em face do exposto, proponho que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 22 de novembro 
de 2019, delibere recomendar à Câmara Municipal, que: 

a) Em conjunto com as autoridades do concelho, atue relativamente a este grave problema, 
identificando os detentores de cavalos que se encontrem abandonados, amarrados, sem alimento 
e abeberamento, no sentido de sensibilizar os mesmos, para estes atos cruéis, que levam os 
animais a situações de doença, exaustão e morte, assim como na circulação de animais atrelados 
a carroças, que circulam sem regras, pondo em perigo também os automobilistas; 

b) Seja permitida a assistência médica a um equídeo em sofrimento, pelo veterinário da autarquia, no 
caso de impossibilidade de contacto com o proprietário. 

c) Seja analisada a possibilidade de a Câmara poder dispensar um terreno, a fim de que as autoridades 
lá possam colocar os cavalos em perigo, ou que se prove não terem proprietário, para que seja 
salvaguardada a sua integridade física, garantindo também o fornecimento de alimento e água, feito 
pelo apoio camarário ou de voluntários. 

Moita, 22 de novembro de 2019 
Deputada Independente 
Fátima Dâmaso” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Aproveitou para informar que durante o dia de hoje, nas notícias “País ao Minuto”, foi referido que “a GNR 
levou a cabo esta quarta-feira dia 20 de novembro diversas ações de fiscalização relativas ao bem-estar 
animal de equídeos no concelho da Moita, acabando por notificar 5 pessoas e levantar 37 autos de contra-
ordenação”. 
Em seguida perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Quis começar logo pelo primeiro parágrafo, e para esclarecer todos os que não estiveram presentes no dia 
24 de junho, porque esta proposta nada tem a ver com a anterior. Nada tem a ver no sentido em que a 
outra tinha conceitos racistas e de intolerância que não foram permitidos nesta Assembleia, e bem, por 
todas as outras forças políticas. 
Reforçando a questão da preocupação com o bem-estar animal, que também é algo que não é novo ao 
longo dos anos em que está nesta Assembleia, e têm exemplos de bom trabalho no concelho, e 
complementando a informação prestada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, também no site da 
GNR, e não tem dúvidas nenhumas sobre aquilo que é lá afirmado, é também dito pelos senhores agentes 
que “todos os animais estavam em bom estado de saúde não tendo sido identificado nenhum envolvido 
em processos de furto”, o que também os deixa bastante descansados em relação ao trabalho que é feito 
aqui pelas autoridades competentes nesta matéria. 
Quanto à recomendação em si, não lhes levanta nada de mais em relação áquilo que já aqui debateram, 
e que foi aprovado na sessão de 28 de dezembro de 2017, e que provavelmente está a ser tratado por 
quem de direito, o que não se reveem é exatamente na alínea c), uma vez que este ponto dá a 
responsabilidade à entidade pública de situações que são privadas e não podem estar a assumir essa 
situação. Além do mais, não pode ser a Câmara Municipal a recomendar qualquer voluntariado no sentido 
em que está proposto nesta recomendação, pelo que propõem à proponente independente que este ponto 
seja retirado para que possam aprovar a recomendação. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Quis aproveitar esta proposta, e não para, obviamente, debater a proposta anterior, que também falava 
de equídeos, ainda que em termos diferentes destes, numa sessão em que não esteve presente, mas na 
qual as forças políticas manifestaram apreensão relativamente ao conteúdo do texto, e tanto quanto soube 
acabou por se chegar a um entendimento do ponto de vista desse mesmo texto ou do seguimento do 
assunto. Eis que, posteriormente, e aí sim não pode, até em nome da própria saúde da democracia local, 
deixar de fazer aqui uma referência, que acha que deve ser aqui que deve ser feita e não na Assembleia 
da República, porque houve uma força política que levou à Assembleia da República uma manifestação 
de condenação de uma autarca pelo facto de ter apresentado aqui aquele texto que todos tiveram a 
possibilidade de discutir. 
Sobre este precedente de fazer isto, de levar à Assembleia da República uma condenação de uma autarca, 
seja ela de que partido for, no caso era do PAN, agora parece que já não é, é independente, mas era, 
confessa que foi a primeira vez que, ao longo da sua vida, e já tem alguns anos, assistiu e que deseja 
arduamente que não se repita, e só faz uma leitura desse episódio por parte de quem apresentou o voto, 
é que estavam em período pré-eleitoral, e têm que falar aqui claro porque há aqui muita gente que gosta 
que se fale claro, só não gosta que se fale claro quando são eles os visados. É preciso falar claro no sentido 
de dizer que parece que não teve grande resultado do ponto de vista das eleições legislativas que se 
aproximaram terem praticado este ato. 
Portanto, quis deixar nesta Assembleia Municipal o seu forte repúdio por esse acontecimento que, como 
disse, acha que deve ser feito aqui e não na Assembleia da República onde foi apresentado, porque é 
entre todos os presentes que devem ser estabelecidas as regras, e regras de transparência que possam 
aqui dizer, como foi dito na altura, que o texto não se coadunava com os parâmetros corretos do respeito 
pelas etnias, e isso foi dito aqui. Transportar isso para patamares nacionais é qualquer coisa, francamente, 
desagradável. 
Relativamente ao texto, quis dizer que esta alínea c) que é recomendada é neste sentido apenas, aliás, 
começa exatamente assim, é recomendado que seja analisado, portanto, é recomendado que a Câmara 
analise e que depois pode analisar e entender que isto não tem capacidade de ser executado, agora não 
há aqui uma recomendação taxativa, há uma recomendação para uma determinada coisa ser analisada, 
pelo que o Partido Socialista não coloca qualquer tipo de obstáculos em votar favoravelmente esta 
recomendação. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começando por esta última declaração, “em nome da saúde da democracia”, e talvez por não ter estado 
cá na sessão em questão não tenha toda a perceção do que, exatamente, se passou. Houve, de facto, 
uma condenação da ideia apresentada pelo PAN, na altura, uma ideia, claramente, xenófoba que, não 
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falando necessariamente no nome de uma etnia, os ciganos, toda a gente percebeu o que é estava aqui 
em jogo. Infelizmente, a recomendação surgiu e mesmo nas restantes forças politicas nem toda a gente 
teve contra a origem em que ela foi apresentada. Houve pessoas na bancada do PS que reafirmaram, mais 
que uma vez, que votavam a moção, exatamente, na íntegra. Isso foi dito e está na ata, portanto, em nome 
da verdade, também têm que dizer isso. 
Quanto à questão da condenação de uma autarca da Assembleia Municipal da Moita apresentada por um 
partido, e também em nome da verdade, têm que dizer que aquilo que foi apresentado foi uma moção de 
condenação sim, mas do conteúdo de uma recomendação do PAN que discriminava uma etnia que era os 
ciganos. Isso sim é que foi apresentado como está, aliás, numa notícia do Jornal Público, como acabaram 
de confirmar. Aquilo que foi apresentado foi a rejeição de uma ideia que a maioria aqui achou que era 
perigosa, e até foram feitas aqui algumas citações, sendo que se lembra de uma feita pelo Sr. Presidente 
da Mesa da Assembleia comparando um célebre poema do Bertold Brecht que tinha, exatamente, a ver 
com o início do nazi-fascismo na Alemanha, portanto, também em nome da verdade, convém que isso seja 
aqui dito. 
Quanto à recomendação em si, não tem nada a acrescentar em relação à posição da CDU que já foi aqui 
explicada pelo seu camarada Eduardo Teixeira, e reafirma, exatamente, o que foi proposto. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Não era para intervir nesta recomendação, mas depois de ouvir o Sr. Eduardo Teixeira falar, na sequência 
do que a Sra. Eurídice Pereira também já disse, e uma vez que esteve presente na referida sessão da 
Assembleia, de facto, a recomendação apresentada pela Sra. Fátima Dâmaso tinha um ou dois parágrafos 
infelizes, com indiretas aos ciganos, e foi logo alertado nesta Assembleia por várias pessoas de vários 
quadrantes políticos, sendo que, na altura, salvo erro, pôs-se a hipótese de não apresentar a 
recomendação, refazê-la e apresentá-la mais tarde, e ficou assim. 
Em relação ao que o Sr. João Faim disse, e pode estar a falhar, não tem noção de alguém do PS ter dito 
que votava favoravelmente a recomendação, e ainda que possa não se ter apercebido também não era 
isso o mais importante. 
Quando, de forma oportunista e cobarde, alguns elementos desta Assembleia no dia seguinte expuseram 
o que se tinha aqui passado no facebook, e a partir daí, tornou-se num caso nacional. Esta é a verdade. 
Foi uma, ou duas, ou três frases infelizes da Sra. Fátima Dâmaso que deram origem a um caso nacional 
sem nexo nenhum, porque não conhece bem a proponente, só daqui, mas não lhe parece que ela tenha a 
menor ponta de xenofobia na sua maneira de ser, mas pode estar enganado. De qualquer maneira teve 
frases infelizes, todos aqui a aconselharam e ela aceitou e ficou de apresentar a recomendação noutro 
dia, pelo que a atitude que devia ser corrigida era a das pessoas que, no dia seguinte, meteram no 
facebook o que aqui se passou, e reitera, de forma cobarde e oportunista. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a alteração sugerida questionou o proponente quanto à sua aceitação. 
 
Tomou a palavra a independente Fátima Dâmaso 
Confirmou que não se opunha a essa alteração pelo que retirou a alínea c). 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do BE proferida por Luis Morgado 
“Foi com satisfação que aprovámos esta recomendação. Mesmo com a alínea c) também a aprovaríamos 
porque não ia mal ao mundo, se a Câmara não tivesse condições não tinha. Também não estamos a ver a 
Câmara a fazer cavalariças. Mas, enterrou-se aqui um problema, peço que não se fale nisto mais vez 
nenhuma, mas foi extremamente desagradável o que aconteceu na última assembleia sobre este tema. 
Espero que ele esteja encerrado. Era escusado ter tomado aquela forma que levou até alguns dos autarcas 
aqui a terem de ir, naturalmente, testemunhar e prestar declarações a entidades sobre aquela questão. 
Perfeitamente desnecessário. Não houvesse eleições e não teria havido a tentativa, exatamente, que 
corroboro nos termos que aqui já foram usados, oportunistas, exatamente, de utilizar aquele 
acontecimento quando a pessoa nem sequer, nem sequer, tinha apostado na proposta, retirou-a e 
empenhou-se em retirá-la.” 
 
Declaração de Voto de João Faim da CDU 
“Votei favoravelmente a recomendação, exatamente, porque acredito, e já na última vez que foi 
apresentada aqui a moção, acredito na preocupação genuína e subscrevo a preocupação genuína de 
proteção dos equídeos. Nunca aqui achei, de alguma forma, que estivesse em causa o comportamento 
individual seja de quem for. 
Foi aqui referido, ou insinuado que, de alguma forma, a rejeição da moção teria a ver com alguma intenção 
de denegrir a imagem de uma pessoa, antes pelo contrário. Aquilo que nós podemos dizer é que não está 
aqui em causa nenhuma pessoa em particular, está em causa uma posição de um partido político, e que 
subscrevia uma ideia xenófoba que agora, a mesma deputada, independente, retirou e bem essa ideia 
que estava subjacente à moção inicial, como nós dissemos, que estava inquinada. 
Portanto, a D. Fátima é uma pessoa de bem, é uma pessoa que nós reconhecemos como uma pessoa de 
mente aberta e com um comportamento democrático, inteiramente democrático, e alguns de nós que 
tendo sido incitados a prestar declarações na tal comissão que eu não sei exatamente o nome, que é das 
etnias, exatamente, foi essa ideia que, pelo menos, fiz, e falo por mim, neste caso, fiz, exatamente, 
transparecer.” 
 
Declaração de Voto de João Figueiredo da CDU 
“Eu votei favoravelmente esta proposta do mesmo modo que teria votado favoravelmente a outra proposta 
sem aquele conteúdo, aquele conteúdo que todos nós repudiámos e repudiámos pelos motivos certos, e 
a história aconteceu, portanto, a gente não estamos aqui nem a ocultar, nem a lavar a história. A história 
aconteceu e é um facto político. E o que é um facto político é à política onde se deve discutir. E foi o que 
aconteceu, e a política não se faz apenas nos órgãos políticos como a senhora deputada Eurídice Pereira 
bem sabe. Mas, uma coisa que eu também posso dizer, é que eu assumo tudo aquilo de cara a cara, tudo 
aquilo que voto aqui e assumo sem problemas nenhuns. 
A defesa dos animais é o assunto que está aqui nesta recomendação. Esta recomendação, no meu ponto 
de vista, tem todas as condições para dar origem a um trabalho interessante por parte do município, e por 
isso mesmo eu votei a favor. A outra moção não continha essas condições, portanto, houve uma discussão 
politica nesta assembleia e, naturalmente, ela extravasou para fora desta assembleia. Agora falar em 
oportunismo e cobardia acho que é retirar conteúdo politico à discussão e entrar noutro campo que já não 
é político, é outra coisa.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento E. 
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Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
“25 de novembro: Dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres 
Desde 1981 que ativistas dos direitos das mulheres assinalam, a 25 de novembro, um dia contra a 
violência sobre as mulheres, recordando o assassinato brutal de três mulheres que lutavam contra a 
política de opressão do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana, em 1960. 
Ao longo dos tempos, a luta das mulheres contra todas as formas de violência teve eco na Organização 
das Nações Unidas, levando a Assembleia-Geral, em 1993, a adotar a Declaração para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres. 
A problemática da violência contra as mulheres é vasta, e muitas vezes complexa, e não pode ser 
dissociada da banalização de uma certa «cultura da violência», nem de outros fenómenos sociais e 
culturais dos quais resulta a da subalternização da mulher e do seu papel na sociedade. 
Combater as diversas formas de violência exige que todas elas sejam reconhecidas como tal: a violência 
doméstica, a violência nos locais de trabalho, a violência sobre as mulheres na prostituição, mas também 
nas ruas como o assédio moral e sexual. 
Além destas, é hoje reconhecido que violência das relações laborais assentes na precariedade, na 
desregulação dos horários de trabalho, no aumento da pressão dos ritmos de trabalho, representam uma 
violência física e psicológica, com incidências na saúde física e mental, particularmente penosas para as 
mulheres. 
É necessário aprofundar as respostas do Estado às diversas dimensões da violência exercida sobre as 
mulheres, que são indissociáveis da efetivação dos seus direitos e das condições materiais que garantam 
a sua autonomia, independência económica e um estatuto de igualdade e dignidade na lei e na vida. 
A violência doméstica é um flagelo social que exige o empenho do Estado em recursos financeiros, 
humanos e técnicos e a criação de uma rede pública de apoio às mulheres vítimas deste flagelo que se 
verifica de forma continuada. Segundo notícias recentes na Comunicação Social, só este ano já morreram 
28 mulheres, e mais de 500 nos últimos 15 anos! 
É necessário garantir uma adequada articulação entre serviços que permita celeridade de resposta, a par 
de uma forte e continuada formação de todos os que intervêm neste domínio.  
É essencial que o Estado assegure alternativas de vida e transmita confiança às mulheres nas diversas 
etapas que terão de percorrer e enfrentar, desde o momento em que decidem romper com a forma 
violência a que estejam sujeitas e iniciar um novo projeto de vida. 
A Assembleia Municipal da Moita: 
- Ciente que a eliminação da violência contra as mulheres é indissociável de uma política para o País que 
dê prioridade ao combate às injustiças e desigualdades sociais, e neste caso específico, também entre 
mulheres e homens; 
- Consciente também que a organização da sociedade deve encontrar os instrumentos e as instituições 
capazes de dar segurança e estabilidade às pessoas e famílias para equacionarem os seus problemas e 
encontrarem as soluções de prevenção e proteção adequadas a todos os tipos de violência; 
Dirige-se ao Primeiro-Ministro de Portugal e exige do governo um firme combate a este flagelo, com 
medidas de política pública concertadas e articuladas, que respeitem e cumpram em todas as dimensões 
os direitos das mulheres, trabalhadoras, mães e cidadãs e que lhes permitam sair de contextos de 
violência e humilhação, refazer as suas vidas, com uma ajuda financeira, proteção social, segurança e 
dignidade a que todos os seres humanos têm direito e cuja responsabilidade cabe ao Estado assegurar. 
Os eleitos da CDU” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Teresa Lésico da CDU 
Não podia deixar que passasse esta moção sem que pudesse falar do que se pudesse considerar, hoje em 
dia, o que é a violência sobre as mulheres. 
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No mês de junho houve um fórum em Bruxelas em que se debateu o desenvolvimento na europa e houve 
uma intervenção que a tocou profundamente. Foi a intervenção da vice-chefe da ONU para os problemas 
da emancipação da mulher e também do que ela considerou ser uma pandemia global, esta questão da 
violência sobre as mulheres, e ainda agora estiveram aqui a discutir dois países num conflito, e a Bolívia 
apresenta violência de matéria sexual sobre as indígenas, porque a violência sobre a mulher é laboral, é 
doméstica e é sexual. O que estão a assistir, tanto no Chile como na Bolívia, é a uma completa perda de 
respeito pela mulher. No Chile já vão em noventa e três casos de abuso sexual, violação, sobre as mulheres 
e na própria Bolívia contam-se já centenas de abusos sexuais sobre as mulheres. 
Acha que está mais do que na hora de começarem a pensar que esta pandemia global tornou-se mais que 
uma pandemia, é uma espécie de catástrofe. Já estava a ter números mais baixos em termos da europa 
e em termos do mundo e agora, com estes conflitos, a mulher é a primeira vítima às mãos dos carrascos 
dos seus países. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Transmitiu uma declaração política do BE, em conformidade com a transcrição infra: 
“O concelho da Moita integra a Área Metropolitana de Lisboa, instituição para a qual os autarcas das 
assembleias municipais são convocados a eleger a sua Comissão Executiva Metropolitana. 
Tal facto já nos levou no início deste mandato a manifestar estranheza pela rara informação que nos chega 
sobre a atividade daquela instituição. 
Porque hoje se assiste à sua crescente e determinante influência pela cooperação e definição de políticas 
ao nível intermunicipal, a informação e proximidade não pode permanecer neste vácuo. 
O forte exemplo da conquista alcançada, reivindicada há décadas por um passe social metropolitano, para 
o qual o município da Moita se comprometeu com um contributo anual de cerca de 800 mil euros, obriga 
à institucionalização de procedimentos que permitam a este órgão não só cumprir as suas atribuições 
legais como, com conhecimento, estar em condições de responder e esclarecer a população do concelho. 
Mediante o exposto sugerimos ao Sr. Presidente desta Assembleia que, após consulta aos representantes 
dos demais partidos nela representados, a promoção de uma sessão para autarcas aberta à população, 
com a participação de representantes da Comissão Executiva Metropolitana, onde, com detalhe, se 
perceba a estratégia que garantirá sucesso à transição para este novo modelo de mobilidade sustentável 
de baixo carbono, a par da melhoria e modernização de todo o material circulante, reforçando a oferta, 
tendo em conta o aumento da procura que no dia a dia se confirma. 
A bem da população do concelho da Moita” 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por Márcia 

Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM) 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Tal como está consagrado no regimento qualquer pedido de suspensão deve ser apreciado pela 
Assembleia, e de acordo com aquela que tem sido a prática, não o vão discutir nem votar, uma vez que 
tem sido aceite por todos. 
Assim, e perante o silêncio de todos os membros da Assembleia, considerou-se formalmente aceite o 
pedido de suspensão. 
 
 
2 – Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Antes de colocar à discussão informou que na página 7 de 33, na terceira linha da intervenção do Sr. Luis 
Morgado do BE, onde está “expulsavam” deve ler-se “despoletavam”. 
Em seguida perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Apenas quis comunicar quais os membros que não participarão da votação por não terem estado 
presentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Relembrou que refere sempre que quem não participou na sessão em apreço não poderá participar da 
votação e por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a ata a votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e dois votos a favor, sendo 
onze da CDU, seis do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
3 – Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 18.10.2019 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Identificaram que deve ter existido alguma dificuldade, uma vez que a declaração não terá chegado por 
via eletrónica, sendo que a sua camarada Márcia Santos, como é do conhecimento do Sr. Presidente, a 
tentou reenviar ontem para que a mesma fosse integrada. Na altura, deveriam ter entregue em papel para 
evitar situações como esta, todavia o envio foi feito posteriormente, ainda nessa noite. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Foi um lapso seu não o ter referido antes de colocar a ata à discussão, mas a Sra. Márcia Santos, de facto, 
reenviou o mail que tinha remetido no dia 18.10.2019, mas que os serviços não tinham recebido. 
Assim, atendendo ao reenvio do mesmo onde consta a data do seu envio, que corresponde à data da 
sessão em apreço, e cuja receção nos serviços ocorreu no dia de ontem, confirmou que a declaração de 
voto será integrada na ata. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Considera que não pode votar a ata porque a declaração de voto não foi proferida no decurso da respetiva 
sessão e não está presente agora no momento da votação. Logo, não poderá votar algo em branco porque 
não sabe o que é que vai votar, pelo que ou se conhece a declaração de voto que irá integrar a ata e votam 
todos ou então não a podem votar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Considerou então que o ponto deverá ser retirado e integrar a ordem do dia da próxima sessão da 
Assembleia Municipal, já incluindo a declaração de voto que foi reencaminhada aos serviços com o mail 
datado de 18.10.2019. 
 
 
4 – Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 

para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
23/10/2019: 
 
“Através do requerimento autuado sob o n.º 4234, de 25 de fevereiro de 2019, veio a requerente solicitar 
a emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana, 
doravante ARU, para efeitos dos benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais. 
A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 
Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 

1. O imóvel da requerente, sito na Rua da Caldeira, n.º 2, Moita, descrito na conservatória do Registo 
Predial da Moita sob o n.º 3331/20001025, e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6737, 
situa-se na Área de Reabilitação Urbana da Moita e foi objeto de obras de reconstrução/alteração 
licenciadas ao abrigo do PO 16/2016 (licença de construção n.º 4, emitida em 8 de fevereiro de 2017 
e com término em 9 de agosto de 2018), tendo, no seguimento de uma vistoria inicial para verificação 
do estado de conservação sido classificado como “péssimo”, a que corresponde um nível de 
conservação de 1, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de reabilitação, foi realizada a vistoria final para verificação do estado de 
conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de conservação “Excelente” – nível 5, pelo 
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que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n.º 23 do Artigo 71.º do Estatuto dos benefícios 
Fiscais – “i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 
verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)”. 

3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,38% sobre o valor patrimonial do imóvel, que de 
acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de 339.600,00€, a isenção de IMI importa 
uma perda de receita no valor de 1.290,50€ anuais, totalizando no cômputo dos 5 anos, 6.452,50€. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana da Moita, estando por isso enquadrado 
no regime específico que permite usufruir da isenção de IMI, dedução de despesas em sede de IRS e 
tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 2 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 20 de fevereiro de 2019, dando 
cumprimento ao disposto no n.º 23 do Artigo 71.º do EBF; 

1. Aprovar a emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da ARU 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 500,00€ e tributação reduzida de 5% sobre rendimentos 
prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel, bem ainda, para efeitos de isenção de IMI por 
um período de 5 anos. 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 19 do artigo 
71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração tributária.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Atendendo a que os pontos três, quatro, cinco, seis e sete referem a mesma temática, pediu ao Sr. 
Presidente da Câmara que fizesse a apresentação dos quatro pontos, os quais serão discutidos 
globalmente, mas depois as votações serão individuais. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
As propostas presentes à Assembleia visam cumprir um requisito deste tipo de procedimentos, requisito 
esse que consiste na emissão de uma certidão que atesta que a intervenção feita cumpre as exigências 
da reabilitação urbana, tal como estão definidas na lei enquadradora, que depois foi transcrita para a 
definição das nossas áreas de reabilitação urbana em cada um dos núcleos antigos das nossas vilas e 
povoações. 
Tratam-se de duas intervenções feitas na Baixa da Banheira e duas na Moita, e para não entrar em 
pormenores que não interessam para o caso, mas que estão na proposta, como quem foi, ou a rua onde 
foi, o que interessa aqui perceber é que para que os particulares que fazem intervenções de reabilitação 
dos seus imóveis tenham acesso a benefícios o nível de conservação do edifício tem que ser verificado 
antes da intervenção e após a intervenção, em que a condição do imóvel tem de ser elevada, pelo menos, 
dois níveis. 
Se isso acontecer, há lugar a ter acesso a benefícios que são a dedução à coleta de 30% do IRS dos 
encargos suportados para a reabilitação até ao montante de 500,00€, portanto, parte dos encargos que 
foram incorridos na reabilitação podem ser apresentados para dedução à coleta em sede de IRS, há uma 
tributação reduzida de 5% sobre rendimentos prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel e 
para efeitos de isenção de IMI por um período de 5 anos, sendo que esta é aquela que mais diretamente 
nos toca, uma vez que é uma receita municipal. Em todas estas quatro intervenções foi, naturalmente, 
atestada a conformidade com os requisitos necessários, portanto, propõe-se que seja aprovada a emissão 
destas certidões. 
Para concluir quis dizer que é muito positivo, do seu ponto de vista, que estejam a acontecer intervenções 
desta natureza. O ritmo de intervenções de reabilitações nas zonas antigas não tem sido tão acelerado 
quanto desejariam, no entanto, a existência das áreas de reabilitação urbana é importante porque permite 
estes benefícios, é importante porque dá incentivos, dá estímulos, e estão em crer que estes são apenas 
os primeiros processos a estarem concluídos até este ponto, e são apenas os primeiros porque há um 
elemento que é fundamental em tudo isto que é a reanimação do mercado imobiliário e a reanimação da 
procura, que é determinante. Com a profunda crise que o país atravessou, sabem como o mercado 
imobiliário esteve praticamente parado, com inúmeros imóveis devolutos e situações de construções 
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paradas. Tudo isso está a mudar, de alguma forma, e também é verdade que está a mudar com os aspetos 
controversos, dos custos, portanto, situações menos agradáveis, mas ainda assim é importante que haja 
esta reanimação e que estes processos avancem, e mais aconteçam, e estão em crer que, efetivamente, 
num futuro próximo vão acontecer bastantes mais. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
5 – Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 

para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
23/10/2019: 
 
“Através do requerimento autuado sob o n.º 27924, de 26 de dezembro de 2018, veio a requerente 
solicitar a emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana, doravante ARU, para efeitos dos benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais. 
A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 
Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 

1. O imóvel da requerente, sito na Rua Sebastião da Gama, n.º 64, R/c Direito, Baixa da Banheira, 
descrito na conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 1965/1994071-A, e inscrito na matriz 
predial urbana sob o art.º 1394, situa-se na Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira, e foi 
objeto de obras de reparação e conservação, tendo, no seguimento de uma vistoria inicial para 
verificação do estado de conservação, realizada em 11 de maio de 2018, sido classificado como 
“médio”, a que corresponde um nível de conservação de 3, de acordo com o estabelecido no Decreto-
Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de reabilitação, foi realizada a vistoria final para verificação do estado de 
conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de conservação “Excelente” – nível 5, pelo 
que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n.º 23 do Artigo 71.º do Estatuto dos benefícios 
Fiscais – “i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 
verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)”. 
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3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,38% sobre o valor patrimonial do imóvel, que de 
acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de 22.770,00€, a isenção de IMI importa 
uma perda de receita no valor de 86,53€ anuais, totalizando no cômputo dos 5 anos, 432,63€. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira, estando por isso 
enquadrado no regime específico que permite usufruir da isenção de IMI, dedução de despesas em sede 
de IRS e tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 2 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 21 de setembro de 2018, dando 
cumprimento ao disposto no n.º 23 do Artigo 71.º do EBF; 

1. 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 500,00€ e 
tributação reduzida de 5% sobre rendimentos prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel, 
bem ainda, para efeitos de isenção de IMI por um período de 5 anos. 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 19 do artigo 
71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração tributária.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
6 - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 

para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
23/10/2019: 
 
“Através do requerimento autuado sob o n.º 13749, de 05 de julho de 2019, veio o requerente solicitar a 
emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana, 
doravante ARU, para efeitos dos benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais. 
A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 
Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 

1. O imóvel do requerente, sito na Rua da Classe Operária, n.º 44, Moita, descrito na conservatória do 
Registo Predial da Moita sob o n.º 4769/20100517, da freguesia da Moita e inscrito na matriz predial 
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urbana sob o art.º 5204, situa-se na Área de Reabilitação Urbana da Moita, e foi objeto de obras de 
reabilitação/alteração licenciadas ao abrigo do PO 368/1990 (licença de construção n.º 4/2019, com 
início em 22 de janeiro de 2019 e fim em 22 de abril de 2019) tendo, no seguimento de uma vistoria 
inicial para verificação do estado de conservação realizada em 15 de dezembro de 2017, sido 
classificado como “mau”, a que corresponde um nível de conservação de 2, de acordo com o 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de reabilitação, foi realizada a vistoria final para verificação do estado de 
conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de conservação “Excelente” – nível 5, pelo 
que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n.º 23 do Artigo 71.º do Estatuto dos benefícios 
Fiscais – “i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 
verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)”. 

3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,38% sobre o valor patrimonial do imóvel, que de 
acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de 461.812,13€, a isenção de IMI importa 
uma perda de receita no valor de 1.755,00€ anuais, totalizando no cômputo dos 5 anos, 8.775,00€. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana da Moita, estando por isso enquadrado 
no regime específico que permite usufruir da isenção de IMI, dedução de despesas em sede de IRS e 
tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 2 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 10 de julho de 2019, dando 
cumprimento ao disposto no n.º 23 do Artigo 71.º do EBF; 

1. Aprovar a emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da ARU 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 500,00€ e tributação reduzida de 5% sobre rendimentos 
prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel, bem ainda, para efeitos de isenção de IMT e 
isenção de IMI por um período de 5 anos. 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 19 do artigo 
71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração tributária.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
7 – Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 

para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
23/10/2019: 
 
“Através do requerimento autuado sob o n.º 9351, de 08 de maio de 2019, veio a requerente solicitar a 
emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana, 
doravante ARU, para efeitos dos benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais. 
A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
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disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 
Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 

1. O imóvel da requerente, sito na Rua das Beiras, n.º 6, 1.º Direito, Baixa da Banheira, descrito na 
conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 1574/19901126, da freguesia da Baixa da 
Banheira, actualmente União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e inscrito na 
matriz predial urbana sob o art.º 1124, situa-se na Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira, 
e foi objeto de obras de reparação e conservação, tendo, no seguimento de uma vistoria inicial para 
verificação do estado de conservação, realizada em 11 de maio de 2018, sido classificado como 
“médio”, a que corresponde um nível de conservação de 3, de acordo com o estabelecido no Decreto-
Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de reabilitação, foi realizada a vistoria final para verificação do estado de 
conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de conservação “Excelente” – nível 5, pelo 
que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n.º 23 do Artigo 71.º do Estatuto dos benefícios 
Fiscais – “i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 
verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)”. 

3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,38% sobre o valor patrimonial do imóvel, que de 
acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de 12.940,00€, a isenção de IMI importa 
uma perda de receita no valor de 49,17€ anuais, totalizando no cômputo dos 5 anos, 245,85€. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira, estando por isso 
enquadrado no regime específico que permite usufruir da isenção de IMI, dedução de despesas em sede 
de IRS e tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 2 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 12 de abril de 2019, dando 
cumprimento ao disposto no n.º 23 do Artigo 71.º do EBF; 

1. Aprovar a emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da ARU 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 500,00€ e tributação reduzida de 5% sobre rendimentos 
prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel, bem ainda, para efeitos de isenção de IMI por 
um período de 5 anos. 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 19 do artigo 
71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração tributária.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra por não ter outro momento onde o fazer, e porque não tinha o documento no período antes 
da ordem do dia, para dizer que ia fazer chegar à Mesa o voto de condenação apresentado pelo PCP à 
autarca do PAN, tal como tinha dito, cujo título é “Da atitude discriminatória e xenófoba assumida por uma 
representante do PAN”, solicitando que fosse distribuído pelos grupos municipais. 
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8 – IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O produto da cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI) constitui receita dos municípios nos 
termos da alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73º/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
Cabe aos municípios, em conformidade com o estabelecido nos nºs. 5 e 14 do artigo 112º do Decreto-Lei 
n.º 287/2003, de 12 de novembro (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), definir anualmente a taxa 
aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na alínea c) do 
nº. 1 do mencionado artigo (0,3% a 0,45%) e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 
Autoridade Tributária até 31 dezembro. 
Desta forma, considerando que a receita decorrente da liquidação de IMI se reveste de primordial 
importância para a gestão orçamental e financeira do município, considerando também que o 
compromisso assumido pela execução do plano de saneamento financeiro em curso se esgota no decurso 
do primeiro semestre de 2020, propõe-se ao abrigo do n.º 5 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/03, de 
12 de novembro: 

• Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência do CIMI seja de 0,375%, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 
112.º do CIMI. 

or outro lado, e dando cumprimento ao trabalho desenvolvido pelos serviços municipais na identificação 
de prédios urbanos que se encontram devolutos, total ou parcialmente, ou em ruinas, tendo como objetivo 
sensibilizar os seus proprietários, seja por razões de segurança publica, seja por razões de revitalização 
dos próprios edifícios, propõe-se ao abrigo do n.º 3 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de 
novembro: 

• Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência e proposta anteriormente seja elevada ao triplo nas condições 
enunciadas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do citado artigo, ou seja, aplicada a prédios urbanos que se 
encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios em ruinas; ou a prédios urbanos parcialmente 
devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos prédios não constituídos em propriedade 
horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta apresentada é a de proceder a uma redução da taxa atualmente em vigor, que é 0,38%, para 
os 0,375%. Esta proposta, e esta redução, vem dar corpo áquilo que expressaram desde o início que, 
tendencialmente, desejam uma redução das taxas de IMI, aliás, são absolutamente coerentes nesta 
matéria, uma vez que nunca neste município foi aplicada a taxa máxima de IMI, portanto, foram sempre 
aplicando taxas inferiores à máxima, aliás, significativamente inferiores. Baixaram-na já por duas vezes e 
voltam a ter condições para isso, o que quer dizer que houve uma estabilização da receita arrecadada pelo 
município nesta matéria e é essa estabilização que lhes permite, sem pôr em causa o financiamento da 
atividade municipal, promover esta nova redução com a dimensão adequada, exatamente, para não pôr 
em causa a sustentabilidade financeira, porque se trata de uma das mais importantes receitas do 
município, deste e de todos. 
Também consta da proposta que é apresentada a intenção de, a partir do próximo ano, no município da 
Moita, se aplicar a previsão que está atualmente no Código do IMI de agravamento da taxa aplicada aos 
imóveis devolutos ou em ruínas. O objetivo aqui é claro. Por um lado, querem que a regeneração urbana 
aconteça, querem que nas nossas vilas e povoações não se mantenham imóveis abandonados, como até 
agora ainda acontece, e para isso têm a parte do incentivo positivo, que são as áreas de reabilitação 
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urbana e os benefícios fiscais que lhes são proporcionados, como viram nas propostas que aprovaram há 
pouco, mas entendem que também é preciso ter a parte do reforço negativo, no sentido de incentivar os 
proprietários a não descurarem a sua propriedade e a promoverem a sua reabilitação, a sua venda, o que 
seja, para que não permaneçam nas condições que hoje têm. E este agravamento tem esse objetivo, de 
que as pessoas sintam que se mantiverem a situação dos seus edifícios em ruínas tal como estão vão ter 
de pagar por isso, vão ter de pagar acrescidamente por isso, e esperam que seja um forte incentivo para 
que as coisas mudem de forma mais acelerada do que aquilo que está a acontecer até ao momento. 
Esta possibilidade de aplicar em 2020 este agravamento pressupõe um trabalho prévio do município no 
sentido de identificar todos os edifícios nestas circunstâncias e comunicar à autoridade tributária essa 
identificação até ao final do ano corrente. Ela está feita do ponto de vista da localização, estão agora a 
concluir essa identificação do ponto de vista dos elementos identificativos necessários, designadamente, 
registos que a autoridade tributária pretende, e até ao final do ano esta lista vai ser entregue e a partir do 
próximo ano esta medida vai vigorar, aliás, à semelhança do que já acontece em vários outros municípios. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Vão acompanhar esta proposta e não podia deixar de referir que se congratulam muito por esta proposta 
surgir aqui hoje, e a baixa do IMI, que é uma medida que, com certeza, vai agradar a todas as pessoas e 
também o agravamento do IMI nos imóveis em ruínas ou devolutos. Esperam, muito sinceramente, que 
essa medida vá contribuir para que o cenário que, às vezes, veem nas ruas, dos prédios, dos edifícios sem 
serem conservados e que dão tão mau aspeto, possa melhorar, pelo que se congratulam por esta proposta. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Como o Sr. Presidente da Câmara afirmou na apresentação desta proposta, é prática da CDU neste 
município, e não só, mas neste município em particular, ter a taxa de IMI mais baixa possível, sem colocar 
em causa a estabilidade financeira do município. Aliás, esta prática não é só aqui, porque não votam uma 
coisa aqui e votam o seu contrário noutro sítio, nomeadamente, na Assembleia da Republica, portanto, 
têm sido eles a propor a descida das taxas máximas de IMI que foram aprovadas e que esperam que, mais 
uma vez, possam ser aprovadas nesta legislatura. 
Mas este modelo de cobrança de impostos municipais tem uma perversidade que é colocar a população 
contra os municípios para que baixem o IMI, numa pressão desenfreada, e o IMI corresponde apenas a 
três virgula um por cento da receita de impostos nacionais. E o que isto quer dizer é que a pressão da 
população, a que os municípios são sensíveis, faz com que uma percentagem ínfima da receita fiscal, que 
é muito importante para os municípios, seja libertada para as populações, e alguma dessa receita seria 
muito importante para os municípios terem mais condições para melhor cumprirem a sua função. 
O que acontece é que se realmente quiserem criar melhores condições à população para a reabilitação 
urbana, têm que, por exemplo, baixar o IVA dos materiais de construção, da energia, e aí sim a população 
terá mais algumas condições. Se quiserem ainda melhorar mais as condições para a população ter as 
suas casas arranjadas podem também mexer no IRS e baixar o IRS. Assim, não acontecendo torna-se mais 
difícil e torna-se ainda mais difícil quando aos municípios não são dados mecanismos financeiros, nem 
humanos, para poderem eles próprios intervir em algumas situações em que seria, porventura, mais 
indicado que fizessem a intervenção, assumindo os municípios a posse administrativa dos edifícios, 
fazendo as obras que tinham a fazer e depois colocando o imóvel numa bolsa de habitação municipal a 
preços acessíveis à população do concelho. 
Não existindo este tipo de mecanismos na lei portuguesa, infelizmente, o que acontece é que têm casas a 
mais, porque é muito mais barato construir do que reabilitar, infelizmente, e não é um apanágio do 
concelho da Moita, porque vão aos municípios aqui ao lado e veem, exatamente, o que é que está a 
acontecer aos centros históricos, bem como aos centros históricos do país todo, e os municípios não têm 
condições para fazer face a esta realidade, com a dimensão que ela apresenta atualmente. 
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Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Quis dar os sinceros parabéns à Câmara pela redução pequena do IMI, mas acima de tudo pelo 
agravamento aos prédios devolutos e em ruínas, porque acha que é, de facto, uma medida que tem de ser 
tomada. 
Em relação à diminuição do IMI, fica contente por isso, mas já anda por aqui desde 2009, com interrupção 
de uns anos, e lembra-se que uma das propostas do PS no mandato 2009-2013, apresentada durante 
dois ou três anos, foi a redução do IMI, na altura, de 4,5% para 3,5%. 
Entre outras coisas que se disseram, até porque já foi há alguns anos e não se lembra de tudo, uma das 
coisas que se lembra de ter ouvido aqui na Assembleia Municipal foi do Presidente da Câmara Rui Garcia, 
que disse que não era possível porque podia afetar o orçamento da Câmara, o que até é compreensível, 
mas referiu, e disto tem a certeza, que essa redução de 0,5% podia afetar o orçamento da Câmara e que 
isso não tinha grande influência no bolso das pessoas 
De qualquer maneira, para traduzir estas palavras em números, e referindo o IMI que paga, que é 
sensivelmente oitocentos euros por ano, na proposta atual da Câmara, para o ano que vem em vez de 
pagar oitocentos vais pagar setecentos e noventa e oito ponto noventa e cinco, ou seja, poupa um euro e 
cinco cêntimos. Na proposta que o PS apresentou há sete ou oito anos atrás, pagaria seiscentos e noventa 
e quatro ponto setenta e quatro, ou seja, menos cento e cinco euros ponto vinte seis. Não afetava muito a 
sua vida, mas ajudava mais do que um euro e cinco cêntimos por ano. 
Em relação ao golpe para 2020, vendo os valores na totalidade e que a verba previsível do IMI é de seis 
milhões quatrocentos e setenta e nove mil cento e setenta e dois euros, se mantivessem a taxa e não 
tivessem feito esta redução, o IMI seria de seis milhões quatrocentos e oitenta e sete mil setecentos e 
nove euros, ou seja, iam receber mais oito mil quinhentos e trinta e sete euros o que corresponderia a 
sensivelmente 0,02% do orçamento da Câmara o que, em termos per capita, para os habitantes do 
concelho da Moita, e isto é só um número, corresponde a treze cêntimos de poupança por pessoa por ano. 
Se fosse a proposta do PS de há sete ou oito anos atrás, o IMI recolhido seria de cinco milhões seiscentos 
e trinta e quatro mil e sessenta e três euros, o que corresponderia a uma redução de oitocentos e cinquenta 
e três mil seiscentos e quarenta e seis, que representava 2,7% do orçamento, sensivelmente, e que 
corresponderia a um valor per capita para os habitantes da Moita, e isto são valores retirados do Census 
2001, de doze euros e noventa e três. De facto, não era uma grande poupança, mas sempre era mais do 
que treze cêntimos por ano por habitante. De qualquer maneira, é melhor do que nada. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Se vivessem numa bolha isolada do mundo estas contas tinham todo o sentido, o problema é que não 
vivem numa bolha isolada e, diria mesmo, que é uma excelente pontaria para ir buscar propostas feitas 
no contexto da maior crise portuguesa do último século, porque parece que não houve troika, parece que 
não houve governo dos PEC’s, parece que não houve reduções ao financiamento das autarquias, e foi, 
exatamente nesse período, que o PS preocupado com os portugueses e, neste caso, os habitantes do 
concelho da Moita, propunha baixas acentuadas do IMI. 
Ao mesmo tempo que se estavam a cortar salários, que se estavam a aumentar todos os outros impostos, 
ao mesmo tempo que o país, como já disse, estava na maior crise de que todos têm memória, foi esta a 
época escolhida pelo PS para propor descidas acentuadas do IMI, muito preocupado com as pessoas, tão 
preocupado, tão preocupado que o governo de Sócrates subiu várias vezes os impostos todos, todos os 
que havia para subir subiu-os, portanto, estão conversados. 
O que acontece agora é que a partir do momento em que a situação se alterou começaram, de facto, a 
poder baixar o IMI sem pôr em causa a estabilidade do município, e não baixam meio ponto percentual, 
estavam em 0,40, estiveram em 0,40 durante vários anos, e depois baixaram para 0,39, depois baixaram 
para 0.38 e agora estão a baixar para 0,375 e, se a estabilidade financeira da autarquia continuar, e se 
da parte dos futuros governos não vier a haver de novo reduções ao financiamento das autarquias, está 
absolutamente convicto que irão continuar a baixar em anos futuros, com seriedade e não com a 
demagogia que, mais uma vez, aqui ficou patente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
9 – Lançamento de Derrama 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes 
em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, de acordo com o n.º 1 do art.º 18.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
Assim, tendo presente a atual conjuntura económica e a realidade empresarial do concelho da Moita, não 
descurando o facto de a receita proveniente da derrama de IRC ajudar a garantir o equilíbrio do orçamento 
corrente, propõe-se para o ano de 2020: 
- Que a Câmara Municipal delibere isentar do pagamento de derrama os sujeitos passivos com volume de 

negócios até 150.000 euros, nos termos do n.º 12 do art.º 18º, em conjugação com o n.º 2 do art.º 16º, 
ambos do RFALEI;  

- Que a Câmara Municipal delibere aprovar o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre os sujeitos 
passivos com volume de negócio superior a 150.000 euros, nos termos do n.º 1 do art.º 18 do RFALEI. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que a Câmara Municipal aprovou e que aqui trazem sobre a derrama é idêntica à que tem sido 
aplicada nos últimos cinco anos, isto é, isentar do pagamento de derrama os sujeitos passivos com volume 
de negócios até cento e cinquenta mil euros, e aplicar a taxa de 1,5% aos sujeitos passivos com um volume 
de negócios superior a cento e cinquenta mil euros, A fundamentação desta proposta, como já em anos 
anteriores tem referido, tem por objetivo dar um incentivo, um sinal, e não sobrecarregar mais as micro 
empresas, que são uma parte significativa do tecido económico do concelho, o pequeno comércio, a micro 
empresa que, como sabem, e as estadísticas do país assim o testemunham, é a maior parte do tecido 
económico do país, portanto, para essas que são as que mais dificuldades sentem, pensam que, não 
sendo isto que vai mudar o negócio de ninguém, mais uma vez diga-se que não é daqui que vem a 
resolução de todos os problemas, mas é um sinal e um incentivo que o município dá, e pensam que 
justamente e corretamente a estas micro empresas. 
Já em relação às restantes empresas pensam que este valor, que não tem uma expressão muito elevada 
naquilo que cada empresa paga da sua fiscalidade, e isso comprova-se pelo facto da receita municipal 
não ser muito expressiva nesta matéria, não deixa de ter um elemento de justiça fiscal perante todos 
aqueles que vivem ou trabalham no município, isto é, se os cidadãos que aqui trabalham pagam os seus 
impostos, pagam para ter os serviços que o município lhes proporciona, pensam que também é justo que 
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as empresas, que beneficiam desses mesmos serviços, também contribuam, também paguem, e é isso 
que se aplica aqui através desta derrama 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e sete votos a favor, 
sendo treze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
10 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“Atendendo a que as alterações legislativas que sucederam à Lei n.º 5/2004, de 10.02, que estabelece o 
regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços 
conexos e define as competências da autoridade reguladora nacional neste domínio, vieram clarificar, 
designadamente: 

a) Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios públicos e privado municipal, podem 
dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP); 

b) A taxa municipal de direitos de passagem é determinada com base na aplicação de um percentual 
sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 
correspondente município;  

c) O percentual é aprovado em cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se 
destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%; 

d) Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu 
pagamento. 

E que neste contexto o município da Moita já aplicou em anos anteriores a da taxa de Direitos de 
Passagem, propõe-se que: 

1- Que seja aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem com base na aplicação de um 
percentual de 0,25% sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais deste 
Município, nos termos da alínea b), do n.º 2, do artigo 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10.02;  

2- Que seja submetida a presente proposta a apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com a 
alínea b), do n.º 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12.09.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O que aqui se propõe é que se aplique esta taxa que incide sobre as operadoras de telecomunicações. 
Corretamente, e indo ao encontro daquilo que, desde o início, disseram, bem como muitas outras 
autarquias e algumas forças politicas, esta taxa devia ser clarificada do ponto de vista de incidir, 
efetivamente sobre a operação, sobre as empresas, e não sobre os consumidores. Na anterior legislatura 
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essa alteração ao enquadramento legal desta taxa foi concretizada, hoje é claro que ela incide sobre as 
empresas, tem um valor que não é expressivo, não é uma receita significativa, mas, mais uma vez, trata-
se de justiça fiscal e a justiça fiscal aqui é tão simples quanto isto, qualquer comerciante que tenha um 
estabelecimento de restauração e queira pôr um sinal publicitário ou uma mesa e uma cadeira no espaço 
público tem que pagar uma taxa, então porque é que as empresas que utilizam o espaço público para o 
seu negócio, utilizam o espaço público para as condutas, para as linhas das telecomunicações, não hão 
de pagar uma taxa sobre isso? 
A taxa tem o valor que o governo definiu, é o que é, mas, mais uma vez, é uma questão de justiça fiscal. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Para complementar o que disse o Sr. Presidente da Câmara, para além da ocupação e do uso para o seu 
negócio, muitas vezes estragam o que é de todos, passeios, estradas, e implicam uma degradação da via 
pública que depois tem custos refletidos nas autarquias e na vida das pessoas. Não podem separar algum 
do mau estado das estradas de algumas intervenções destas empresas, e até dos passeios, porque se 
repararem é quase constante que, na extrema da faixa está um corte de estrada com aquilo mal-amanhado 
e nunca fica bem, muitas vezes em estradas com pavimentos novos. 
Portanto, aqui é muito simples, há efetivamente uma degradação da via pública, das estradas, dos 
passeios, e acha que as empresas devem assumir isto, e já todos assistiram a asfaltamentos novos com 
intervenções que, muitas vezes, não são comunicadas onde estragam o que foi feito de novo e aquilo 
nunca mais fica bom, pelo que acha que devem pagar e, na sua opinião, devem pagar aquilo que estragam. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em conformidade com o nº2 do artigo 27º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita a presente 
sessão foi suspendida, tendo continuação numa segunda reunião a realizar dia 25 de novembro de 2019, 
pelas 21 horas. 
Suspendida a ordem do dia, deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um 
independente. 
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Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, eram zero horas e vinte minutos do dia vinte e 
três de novembro de 2019. 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “Voto de condenação Nº869/XIII – Da atitude discriminatória e xenófoba assumida por uma 

representante do PAN”, subscrito pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português na Assembleia da República em 17 de julho de 2019, entregue por Eurídice Pereira do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em três compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 


