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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0006/XII/2020 

Sessão Extraordinária  de 29/10/2020 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte, pelas dezanove horas, no Pavilhão 
Municipal de Exposições, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, a fim de se 
deliberar sobre o seguinte ponto: 
 
 
- Empréstimo M/Longo Prazo - Moita 2020 – 2ª Fase 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Carmem Sofia Pereira Lima foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Maria Paula do Rosário Dias Folgado Diogo foi substituída por Raquel de Jesus Garcia Capucho 
-  João Daniel Baião de Brito Apolónia foi substituído por Hélia Marta Nobre Palma 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
- Presidente da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, Miguel Fernando Gomes 

Carregosa, foi substituído pelo Secretário daquele Órgão, Jorge Miguel Miranda Paulino 
 
 
Verificação de ausências: 
- Após as substituições efetuadas verificou-se a ausência de Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar, Hélia 

Marta Nobre Palma, Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro e Manuel Nunes Marques. 
 
 
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. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
- Não houve público presente. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Empréstimo M/Longo Prazo - Moita 2020 - Reprogramação 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
26/10/2020: 
 
“A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberaram em reuniões realizadas em 07.02.2018 e 
23.02.2018, respetivamente, autorizar a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de € 5.280.000 para financiar a contrapartida local dos investimentos associados ao Programa 
de Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 2020 (PEDU). Nesta sequência, foi instruído 
o processo para envio a Tribunal de Contas, tendo o contrato sido visado em sessão diária de 27.06.2018. 
O empréstimo contratualizado teve por objetivo assegurar a contrapartida local dos projetos de 
investimento Municipal incluídos nos instrumentos de política territorial do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU) e Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da AML (PDCT-AML), 
tendo como suporte os documentos de programação vigentes naquela data. 
No decurso da gestão e execução dos fundos comunitários as autoridades de gestão (AG) foram 
procedendo a reforços e deduções nas dotações a afetar às várias prioridades de investimento (PI) 
associadas aos instrumentos territoriais mencionados, em função dos objetivos estratégicos por si 
definidos em consequência da estratégia nacional. Em resultado desta gestão, os montantes de fundos 
consignados aos projetos municipais sofreram ajustamentos financeiros, dando lugar a uma 
reprogramação e consequentemente atrasos no desenvolvimento e aprovação das candidaturas, com 
consequências diretas no prazo de utilização do capital previsto no contrato e que decorre da Lei das 
Finanças locais, estabelecido em 24 meses. 
Neste contexto, face à reprogramação efetuada, que alterou os montantes entre rubricas previstos na 
cláusula 1ª do contrato, ainda que o montante global não tivesse qualquer alteração, equacionou-se 
também, face aos atrasos verificados no Programa Operacional, a necessidade de solicitar, por mais 18 
meses, o período de utilização do capital. 
Desta feita, a entidade cocontratante procedeu às correções ao contrato através de um Aditamento, tendo 
o mesmo dando origem à instrução de um pedido de verificação junto do Tribunal de Contas. 
Apreciada a questão pelo Tribunal de Contas, decidiu esta Entidade, em sessão de 19.10.2020, através 
do Acórdão nº 40/2020, recusar o visto ao citado Aditamento, outorgado em 7.4.2020, porque “altera as 
condições do contrato de empréstimo celebrado entre o Município da Moita e a entidade cocontratante”. 
Ora, tendo em conta a importância desta operação, quer para o Concelho e população da Moita, quer para 
os níveis de execução do Programa nacional, entendeu-se que é fundamental desenvolver novo 
procedimento contratual para garantir a contrapartida do Município, tendo por base os pressupostos 
iniciais que presidiram ao desenvolvimento de processo de contratação idêntico e que foi objeto de 
aprovação pelos órgãos municipais, ou seja: 

1. O município da Moita, tendo presente uma estratégia de desenvolvimento local integrada e articulada 
com os parceiros locais, enquadrou os investimentos municipais mais relevantes nos novos 
instrumentos de financiamento do Portugal 2020. 

2. No Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da AML, aprovado em 14 de agosto de 2015 e 
reprogramado posteriormente, foram incluídos investimentos Municipais, a aprovar no horizonte 
temporal 2015-2020, e a realizar até 31.12.2022, repartidos pelos domínios da eficiência energética, 
desenvolvimento económico, infraestruturas da educação, valorização ambiental patrimonial, 
inclusão ativa e igualdade de oportunidades, cujo investimento se estima em € 5.587.890, a financiar 
pelo FEDER e pelo FSE em € 2.793.945 (50%) no âmbito do POR Lisboa. 

3. A estratégia aprovada para o Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 2020 
(PEDU), aprovada em 31 de maio de 2016 e reprogramado posteriormente, integra um conjunto de 
investimentos no âmbito da mobilidade sustentável, da reabilitação e revitalização urbana, da 
requalificação da habitação social e da inclusão e coesão social do território, a aprovar e concretizar 
no mesmo horizonte temporal, estimado em € 5.600.696, a financiar pelo FEDER em € 2.800.348 
(50%) no âmbito do POR Lisboa. 
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4. A efetivação dos financiamentos aprovados nos instrumentos mencionados não dispensa a 
aprovação, pela autoridade de gestão do POR Lisboa, dos projetos que concretizam a(s) estratégia(s) 
delineada(s), mediante a assinatura dos respetivos Termos de Aceitação.  

5. Feita, agora, a avaliação ao quadro de investimentos em curso e ainda a levar a cabo até ao final do 
Programa 2020, que se estima em cerca de € 5.983.693, importa garantir a contrapartida local de 
forma a assegurar a boa execução do Programa sem por em causa qualquer candidatura aprovada 
neste âmbito. Neste contexto, admitindo o quadro de receitas próprias do Município arrecadadas 
anualmente, que se prevê não venham a registar nenhum comportamento positivo extraordinário, e 
porque os projetos decorrentes deste Programa já assentavam na base da contrapartida local por via 
do empréstimo anteriormente contratado e apenas em parte utilizado(dos € 5.280.000 € foi utilizado 
o montante de € 1.441.078) equaciona-se o recurso à contratação de um empréstimo bancário até 
ao montante de € 3.250.527, montante este consignado aos projetos abaixo enunciados. 

 

 
 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação de um 
empréstimo de médio e longo prazo nos termos previstos na Lei das Finanças Locais, designadamente a 
capacidade de endividamento, 
Proponho,  
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, que seja desenvolvido 

procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até 
ao montante de € 3.250.527 (três milhões duzentos e cinquenta mil quinhentos e vinte sete euros), 
devendo para o efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, 
SA; Banco BPI, SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; e  Caixa Económica Montepio 
Geral, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 meses 
(sem qualquer salvaguarda ou fixação em “zero” do indexante, ou seja, não limitada a variações 
positivas); Periodicidade: 6 meses; Período de carência e utilização do capital: 24 meses. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2021, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Esta proposta vem na sequência do entendimento do Tribunal de Contas, de que a proposta anterior de 
reprogramação do financiamento para suportar a parte municipal dos investimentos cofinanciados pelo 
Portugal 2020 não pôde receber o visto, num processo que foi, excessivamente, prolongado e que teve 
um episódio absolutamente desnecessário, que foi aquele último pedido que os levou a realizar uma 
Assembleia extraordinária há duas semanas atrás e que afinal não foi sequer mencionado depois no 
acórdão final que vem fazer uma interpretação que, seguramente, já estava feita e essa recusa podia ter 
acontecido antes e tinham ganho tempo em vez de, assim, o perderem. Mas isso é um assunto encerrado 
e aquilo que para a Câmara é fundamental é que os investimentos do Portugal 2020 têm as candidaturas 
aprovadas, estão em condições, em diversos casos têm concursos realizados ou em curso, portanto, são 
obras que vão avançar e continuam a precisar deste financiamento bancário para as levar a cabo sem 
desequilibrar o orçamento municipal. 
Assim, no mesmo sentido, no mesmo contexto e, globalmente, com as mesmas verbas que tinham 
contratado o empréstimo inicial, só que, como está definido na Lei das Finanças Locais, o prazo de 
utilização dos capitais das operações financeiras é de 24 meses, um prazo, naturalmente, bastante inferior 
ao prazo de execução do Portugal 2020 deste atual quadro comunitário e, por isso, surgir esta questão. 
Aquilo que propõem é que se desenvolva um processo desde o início, para a verba de três milhões 
duzentos e cinquenta mil euros, que é aquela que corresponde aos investimentos por fazer e às 
candidaturas aprovadas, como já referiu, e aos investimentos para realizar até ao final deste programa do 
Portugal 2020. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Disse que cometeu uma alteração àquilo que é normal, que era proceder à composição da Mesa, uma vez 
que um dos membros solicitou a sua substituição, mas uma vez que a Mesa tem maioria e para não 
estarem a voltar atrás, irão continuar com a Mesa constituída por duas pessoas. 
Em seguida perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais 
pretendesse intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
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 doze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação à 1ª Secretária, Mónica Ribeiro, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
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. 
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A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com vinte e sete votos a favor, sendo doze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um 
independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram dezanove horas e vinte minutos do dia vinte 
e nove de outubro de dois mil e vinte. 
 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em ficheiro mp3, que faz parte 
integrante da mesma. 


