
Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 27 de novembro 

 

Reunião de 27 de novembro 

. Aprovada uma saudação “Ao Poder Local Democrático e aos Trabalhadores das Autarquias” 

 

. Aprovada uma saudação “Ao novo ciclo político que se vive em Portugal” 

 

. Aprovada a moção “Condenação dos atentados terroristas ocorridos” 

 

. Aprovado isentar do pagamento de Derrama os sujeitos passivos com volume de negócios até 
150.000€,nos termos do n.º 4 do art.º 18º, em conjugação com o nº2 do art. 16º, ambos da Lei 
das Finanças Locais; aprovado o lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre os sujeitos passivos 
com volume de negócios superior a 150.000€, nos termos do n.º 1 do art.º 18 da Lei das Finanças 
Locais. 
  
. Aprovada a Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis Novos, transmitidos e reavaliados no 
domínio da vigência do CIMI, de 0,39%, nos termos da alínea c) do nº 1 do art. 112º do CIMI 
 
. Aprovadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2016 
 
. Deliberado que a Camara Municipal mantenha a taxa de participação no IRS em 5% 
 
 Reunião do dia 4 de dezembro (continuação) 
 
. Aprovado o Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2016 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06- 282/2015 – Req.18404/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06- 291/2015 – Req. 18520/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 296/2015 – Req. 18910/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 121/2015 – Req. 08280/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 177/2015 – Req. 11637/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 -178/2015 – Req. 11639/2015 



. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 190 /2015 – Req. 1239/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 197/2015 – Req. 13477/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 219/2015 – Req. 14548/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 220/2015 – Req. 14550/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 221/2015 – Req. 14552/2015  
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 186/2015 – Req.14767/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 – 238/2015 – Req. 15901/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 239/2015 – Req. 15902/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 254/2015 – Req. 17811/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 282/2015 – Req. 18404/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalação 
pecuária no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 291/2015 – Req. 18520/2015 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de atividade 
industrial no âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 06 - 296/2015 – Req. 18910/2015 
 



MOÇÃO 

Condenação dos atentados terroristas ocorridos 

A Assembleia Municipal da Moita condena, com veemência, todos os atentados terroristas 
ocorridos até ao presente e que, só este ano, vitimaram já mortalmente mais de 2814 pessoas 
e fizeram milhares de vítimas, entre as quais se contam, infelizmente, cidadãos portugueses. 
A dimensão geográfica destes atos hediondos estende-se à escala universal, tendo tido lugar em 
diversos países. 
As imagens que têm sido divulgadas e que diariamente nos são dadas a conhecer são bem 
reveladoras da extrema violência e da barbárie empregues e são merecedoras da mais 
inequívoca repulsa e condenação. 
Estes atentados, perpetrados por terroristas ligados a organizações terroristas como a Al-Qaeda 
ou o recém-autoproclamado Estado Islâmico, convocam-nos, igualmente, para a necessidade de 
serem tomadas medidas reais, efetivas e imediatas, à escala internacional, e de forma 
coordenada, entre os Estados que visem combater o terrorismo e os fundamentalismos 
extremistas, manifestados em todas as suas formas e aceções. 
Por conseguinte, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 27 de 
novembro de 2015: 

1. Condena veementemente os atentados terroristas ocorridos que vitimaram milhares de 
seres humanos. 

2. Solidariza-se com os povos dos países alvos destes hediondos ataques à vida humana e, 
de uma forma particular, com os familiares das vítimas dos mesmos. 

3. Insta a comunidade internacional a desenvolver, numa lógica de cooperação 
multilateral, todos os esforços necessários para garantir, de forma real e efetiva, a sua 
segurança e defesa. 

4. Reafirma a defesa intransigente dos direitos, liberdades e garantias, bem como de todos 
os valores e princípios indispensáveis à vida e à dignidade humanas. 

5. Combaterá as causas, o financiamento e o treino destes grupos terroristas. 
6. Procurará desencadear todos os esforços que levem à paz mundial, por um 

desenvolvimento sustentável que corresponda à dignidade do Ser Humano. 
 

Assembleia Municipal da Moita 
 
 

Aprovada por unanimidade, com vinte e nove votos a favor. 

 
SAUDAÇÃO 

 
Ao Poder Local Democrático e aos Trabalhadores das Autarquias 

 
 
No passado dia 7 de outubro, o Tribunal Constitucional declarou, por unanimidade, a 
inconstitucionalidade das “normas que conferem aos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da administração pública legitimidade para celebrar e assinar acordos 
coletivos de empregador público, no âmbito da administração autárquica (…) por violação do 
princípio da autonomia local, consagrado no artigo 6º, nº1, da Constituição.” 
 
Esta decisão, que se soma a outras dos Tribunais Administrativos, vem, definitivamente, dar 
razão à luta que as autarquias, os seus trabalhadores e respetivas associações sindicais vêm 



travando há dois anos contra a ingerência do Governo na autonomia das autarquias locais, 
nomeadamente na organização do tempo de trabalho. 
 
Nos últimos dois anos, importa recordar que o Governo PSD/CDS: 

a) Impediu, de forma ilegal, o depósito e a publicação das centenas de ACEP’s (Acordo 
Coletivo de Empregador Público) validamente celebrados; 

b) Utilizou a impossibilidade de depósito e publicação que ele próprio criara para, de forma 
absolutamente abusiva e insustentável, impedir a contratação de trabalhadores; 

c) Exerceu uma inaceitável pressão para que, em troca das 35 horas, fossem introduzidos 
bancos de horas e regimes de adaptabilidade nas autarquias. 

 
Os Autarcas da CDU assumiram, desde a primeira hora, ao lado dos trabalhadores e das 
respetivas associações sindicais, o papel que lhes cabia na defesa dos instrumentos de 
regulamentação coletiva de trabalho e da autonomia do Poder Local. 
 
Cientes da justiça da nossa posição. 
 
Seguros quanto à legalidade da mesma. 
 
Ao longo deste tempo, foram quase dez as decisões dos Tribunais Administrativos que, face a 
vários casos concretos, declararam a ilegalidade da posição assumida pelo Governo e a 
necessidade de proceder ao depósito e publicação dos ACEP validamente celebrados entre 
autarquias e sindicatos. 
 
O Governo, demitido em 10 de novembro, procurou ignorá-las. 
 
Mas, o Tribunal Constitucional vem dar razão aos trabalhadores e às autarquias que iniciaram 
as negociações dos ACEP. 
 
Hoje, é claro para todos o caráter ilegal das decisões do Governo e do, então, secretário de 
Estado e da DGAEP que, durante dois anos, impediram o depósito e publicação dos ACEP 
validamente celebrados nas autarquias, incluindo o da Câmara Municipal e das Juntas de 
Freguesia. 
 
Com este passo, reforçámos a dimensão autónoma do Poder Local Democrático e defendemos 
o direito a 7 horas de trabalho diário, uma semana de trabalho de 35 horas semanais, enquanto 
conquista histórica e inalienável dos trabalhadores e de toda a comunidade, indissociável de um 
processo de evolução civilizacional que mobilizou sucessivas gerações de democratas. 
 
A Assembleia Municipal da Moita reunida em sessão no dia 27 de novembro de 2015, saúda o 
Poder Local Democrático e todos os seus trabalhadores e em particular as Autarquias do 
concelho da Moita, que, com a sua persistência e confiança, tornaram possível este momento. 
 
Juntos, diariamente, continuaremos a defender o Poder Local Democrático e o trabalho digno e 
com direitos. 
 
Viva o Poder Local Democrático. 
 
Viva os trabalhadores. 
 
 

Assembleia Municipal da Moita 



 
 

Aprovada por unanimidade, com vinte e oito votos a favor 

. 

SAUDAÇÃO 
 

Ao novo ciclo político que se vive em Portugal 
 
 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 27 de novembro de 2015, saúda o novo ciclo 
político que se vive em Portugal, fruto do compromisso político maioritário alcançado entre o 
Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os 
Verdes, no novo quadro parlamentar, correspondendo assim à vontade genuinamente 
democrática que se expressa no Parlamento diretamente eleito pelos cidadãos no dia 4 de 
outubro e que possibilita a derrota da direita e das suas políticas na condução dos destinos do 
País. 
 
A Assembleia da República, livremente eleita pelo povo, é tão plural quanto quem a escolheu. 
Da mesma maneira que numa eleição todos os votos contam, também contam todos os 
mandatos parlamentares, quer para efeito de representação, quer para efeito de governação, 
não havendo lugar a deputados e a partidos de primeira ou de segunda. 
 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 27 de novembro de 2015, saúda a solução política 
encontrada e os esforços que permitiram a viabilização deste Governo, valorizando o pluralismo 
parlamentar, diversificando as alternativas ao dispor dos portugueses e que, por ta,l enriquece 
a nossa Democracia. 
 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 27 de novembro de 2015, saúda o compromisso 
parlamentar que, respondendo aos votos expressos, logo aos anseios dos eleitores, nos 
permitirá, entre outras, uma política de defesa do Estado Social e dos Serviços Públicos, do virar 
da austeridade a que os partidos da direita nos conduziram, da consolidação das contas públicas, 
assente no crescimento e no emprego e no aumento do rendimento das famílias. 
 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 

Aprovada por maioria, com vinte e sete votos a favor e um voto contra  

 


