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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0005/XII/2020 

Sessão Extraordinária  de 13/10/2020 

 

Aos treze 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 - Reprogramação 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  João Pedro Vaz Figueiredo foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Carmem Sofia Pereira Lima foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- João Daniel Baião de Brito Apolónia foi substituído por Hélia Marta Nobre Palma 
-  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 não se verificaram ausências. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para proceder à constituição da Mesa, em face da ausência de um dos seus membros, e em conformidade 
com o nº4 do artigo 15º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, designou o membro Carlos 
Alberto Pereira Dias para a composição da mesma, tendo este ocupado o lugar de 2º secretário. 
 
 
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, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, 
Pedro Manuel da Silva Aniceto 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 
23/09/2020: 
 
“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 à Caixa 
de Crédito Agrícola Mutuo de Entre Tejo e Sado, até ao montante de €5.280.000,00 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, com a inclusão, na cláusula primeira (por aditamento) da identificação dos 
investimentos/projetos associados ao Programa. 
Contextualizando, o empréstimo contratualizado para assegurar a contrapartida local dos projetos de 
investimento Municipal incluídos nos instrumentos de política territorial Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU) e Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da AML (PDCT-AML), 
teve como suporte os documentos de programação vigentes à 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. Desta feita, para a execução dos 
fundos afetos aos seus projetos de investimento, o Município tem vindo a proceder à elaboração dos 
projetos técnicos necessários à apresentação de candidaturas. É dentro desta linha e orientação 
estratégicas que surgem, em resultado de uma reprogramação financeira por parte da autoridade de 
gestão, os reajustamentos constantes no quadro abaixo indicado, que obrigam à correção da cláusula 1ª 
nos pontos 1.1 a 1.10 da Adenda ao Contrato de Empréstimo, nos termos do quadro abaixo indicado. 
 

 
Investimentos 

Montante 
Cláusula 

1ª a financiar 
1.1 Projetos educativos municipais 108.907,01 
1.2 Requalificação infraestruturas educação 1º ciclo 444.011,44 
1.3 Gestão projetos sociais 70.724,63 
1.4 Intervenção regeneração urbana 324.097,01 
1.5 Programa municipal de reabilitação Urbana 685.141,77 
1.6 Mobilidade urbana sustentável 2.403.033,45 
1.7 Programa municipal hortas urbanas 61.306,52 
1.8 Valorização património ribeirinho 826.968,99 
1.9 Ações eficiência energética 335.809,18 

1.10 Rede apoio desenvolvimento local 0,00 
     

 TOTAL 5.280.000,00 
 
Desta feita, foi solicitada à entidade bancária a respetiva correção, bem como, em consequência do atraso 
significativo na aprovação dos processos de candidaturas, foi também solicitado à entidade bancária 
autorização para a prorrogação do prazo de utilização do capital por mais 18 meses, obrigando à alteração 
ao ponto 3.2 da cláusula 2.ª, mantendo-se as demais condições inalteradas. 
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Nesta sequência, e porque foram alteradas as cláusulas acima identificadas, embora sem qualquer 
alteração ao objeto inicial do contrato, designadamente o montante e condições gerais, à cautela, o 
município enviou a Adenda ao contrato a Visto do Tribunal de Contas. 
Vem agora o Tribunal de Contas, em sede de Visto, solicitar “Cópia das deliberações dos órgãos municipais 
a tomar conhecimento e autorizar a matéria referente ao pedido apresentado ao Tribunal”. 
Assim, proponho para efeitos de submissão da presente proposta ao Tribunal de Contas que: 

• Seja autorizada a reprogramação financeira pelos montantes identificados no quadro acima 
referenciado, bem como a autorização para a utilização de capital por um prazo até mais 18 meses, 
nos termos constantes cláusula 1ª nos pontos 1.1 a 1.10 e do ponto 3.2 da cláusula 2.ª, ambos da 
Adenda ao Contrato de Empréstimo que se anexa 

Mais proponho que a presente proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
dos artigos 49.º e 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI).” 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que trazem é simples, na sua essência, uma vez que foi aprovada em 2018, pelos órgãos 
municipais, a realização de uma operação financeira para financiar a comparticipação municipal nos 
investimentos apoiados por fundos comunitários e, como era previsível, até certo ponto, e como se tem 
vindo a verificar ao longo destes anos, houve lugar a acertos das previsões iniciais, portanto, 
reprogramações financeiras, em função quer do valor efetivo das obras, quer da sua orçamentação ou do 
daquilo que foi o resultado dos concursos, e esses acertos têm sido feitos e aprovados pela entidade 
gestora dos fundos, mas precisam agora de ser também, eles próprios, acertados do ponto de vista do 
empréstimo porque, como se recordam, o empréstimo para ser autorizado e para obter o visto do Tribunal 
de Contas tem que identificar, com rigor, as intervenções a que se destina, com uma estimativa de valores, 
e essa estimativa agora precisa de ser acertada e, para além disso, é necessário prolongar a vigência do 
contrato de empréstimo por mais dois anos, até à conclusão dos investimentos previstos, e o 
encerramento deste quadro de programação comunitária, que tem essa extensão para além do prazo de 
2020, do ponto de vista da aprovação de candidaturas, tem depois mais dois anos para a conclusão física 
dos investimentos. 
Submeteram esta proposta, este pedido de reprogramação, a visto do Tribunal de Contas, e após um 
processo que tem sido, do ponto de vista da Câmara, excessivamente demorado, porque acabou por, ao 
fim de praticamente seis meses, ser pedida a deliberação dos órgãos de aprovação desta reprogramação, 
e é isso que agora propõem, que a Assembleia Municipal aprove esta reprogramação, com os termos que 
estão na proposta, para que se envie ao Tribunal de Contas e para que possam, finalmente, ter o visto 
necessário para o prosseguimento das ações. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
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 trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis 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. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, Carlos Dias, 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. 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
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. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram dezanove horas e trinta minutos do dia 
treze 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. 


