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Assembleia Municipal 
      

 

EDITAL 
 

 

João Manuel de Jesus Lobo, Presidente da Assembleia Municipal da Moita torna público, ao abrigo do 

nº1 do art. 56º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, que este Órgão Autárquico, na Sessão Ordinária 

realizada no dia 30 de abril de 2021, no Ginásio Atlético Clube, na Baixa da Banheira, deliberou o 

seguinte: 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

Voto de Saudação ao 25 de Abril, apresentado pelo BE: 

Aprovado por maioria com: vinte e oito votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do 

BE, um da independente Fátima Dâmaso; duas abstenções, sendo 

uma do PSD, uma do CDS. 

 

 

Voto de Saudação ao 1º de Maio, apresentado pelo BE: 

Aprovado por unanimidade com: trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, 

um do PSD, um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso. 

 

 

Moção “25 de Abril”, apresentada pela CDU: 

Aprovado por maioria com: vinte votos a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um da 

independente Fátima Dâmaso; dez abstenções, sendo oito do PS, 

uma do PSD, uma do CDS. 

 

 

Moção “1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador”, apresentada pela CDU: 

Aprovado por maioria com: vinte votos a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um da 

independente Fátima Dâmaso; oito votos contra do PS; duas 

abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS. 
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Saudação ao 1º de Maio, apresentada pelo MM: 

Reprovada por maioria com: três votos a favor, sendo um do PSD, um do CDS. um da independente 

Fátima Dâmaso; vinte e seis votos contra, sendo dezasseis da CDU, 

sete do PS, três do BE; uma abstenção do PS. 

 

 

Saudação ao 1º de Maio, apresentada pelo PS: 

Aprovado por unanimidade com: trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, 

um do PSD, um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso. 

 

 

 

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1º - Ata nº04.20 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.09.2020 

Aprovada por unanimidade com: vinte e dois votos a favor, sendo doze da CDU, cinco do PS, dois do 

BE, um do PSD, um do CDS, uma da independente Fátima Dâmaso. 

 

 

2º Ata nº05.20 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 13.10.2020 

Aprovada por unanimidade com: vinte e três votos a favor, sendo treze da CDU, cinco do PS, dois do 

BE, um do PSD, um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso. 

 

 

3º - Ata nº06.20 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 29.10.2020 

Aprovada por unanimidade com: vinte e um votos a favor, sendo onze da CDU, seis do PS, dois do BE, 

um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso. 

 

 

4º - Ata nº07.20 – XII Mandato – Sessão ordinária de 03.12.2020 

Aprovada por unanimidade com: vinte e cinco votos a favor, sendo treze da CDU, sete do PS, dois do 

BE, um do PSD, um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso. 

 

 

5º - Ata nº01.21 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.02.2021 

Aprovada por unanimidade com: vinte e seis votos a favor, sendo quinze da CDU, sete do PS, dois do 

BE, um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso. 
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6º - Proposta de Adesão à Associação Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica 

Aprovada por maioria com: dezanove votos a favor, sendo onze da CDU, seis do PS, um do PSD, 

um do CDS; três votos contra, sendo dois do BE, um da independente 

Fátima Dâmaso; cinco abstenções, sendo três da CDU, uma do PS, 

uma do BE. 

 

 

7º - Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2021 

Aprovada por maioria com: vinte e um votos a favor, sendo quinze da CDU, três do BE, um do 

PSD, um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso; oito 

abstenções do PS. 

 

 

8º - Apreciação da Atividade Municipal 

 

O ponto foi apresentado e discutido. 

 

 

Para constar, e devidos efeitos, se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais 

habituais. 

 

Moita, 3 de maio de 2021 

 Presidente da Assembleia Municipal 

 

João Manuel de Jesus Lobo 


