
  
Assembleia Municipal Ordinária de 28 de dezembro de 2017  
 
 
. Aprovada a ratificação nominal dos dez cidadãos de reconhecida idoneidade, indicados 
pelas forças políticas com assento na Assembleia, para integrarem o Conselho Municipal 
de Segurança dos Cidadãos do Concelho da Moita;  
 
. Aprovada a ratificação nominal dos quatro cidadãos, indicados pelas forças políticas com 
assento na Assembleia, para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da 
Moita;  
 
. Aprovada a constituição de Comissões Permanentes da Assembleia Municipal;  
 
. Aprovado o IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2018; 
 
. Aprovado o Lançamento de Derrama para 2018; 
 
. Aprovado a participação do Município no IRS para o ano 2018; 
 
. Aprovada a Contratação de Empréstimo M/Longo Prazo para Financiamento de Obras no 
Âmbito do Moita 2020; 
 
. Aprovadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018; 
 
. Aprovado o Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2018; 
 
. Aprovada a Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso – Lei nº8/12, de 21 de fevereiro;  
 
. Aprovada uma Recomendação com o título “Pelo cumprimento da constituição por um 
serviço nacional de saúde digno no concelho da Moita” 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

PELO CUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO 
POR UM SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE DIGNO NO CONCELHO DA MOITA 

 O Serviço Nacional de Saúde tem-se degradado no Concelho da Moita nos últimos anos. 
Não bastava o Centro de Saúde da Baixa da Banheira não ter condições e médicos 
suficientes para atender a população, a falta de médicos nos Centros de Saúde de Alhos 
Vedros e Moita, agora, também a Unidade Saúde Familiar do Vale da Amoreira apresenta 
lacunas no que respeita ao pessoal médico. 
 
À saída de 3 médicos de família da Unidade de Saúde Familiar do Vale da Amoreira 
correspondeu o acréscimo de alguns milhares de utentes sem médico de família, pessoas 
que passaram a estar afetas ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira, uma vez que as 
Unidades de Saúde Familiar não podem ter utentes sem médico atribuído. 
 
São mais de 15000 utentes nas duas freguesias sem médico de família, quase metade da 
população residente. Este número tem vindo a aumentar,  o que é preocupante. 



 
Em Alhos Vedros, faltam 2 médicos e são mais de 5000 os utentes sem médico de família. 
 
Na Moita, faltam 5 médicos e são mais de 10000 os utentes sem médico de família. 
 
Faltam colocar 16 médicos no concelho da Moita para assim dar resposta aos cerca de 
30000 utentes sem médico de família. 
 
Em relação ao Centro Hospital Barreiro-Montijo e no que respeita ao Hospital de Nossa 
Senhora do Rosário, constatamos que apresenta problemas devido à falta de recursos 
humanos e que, em períodos de picos de afluência às urgências, a resposta é desadequada 
às necessidades da população. 
 
Em todas as situações referidas, observa-se a falta de pessoal auxiliar. 
 
Por último, lamentamos que o governo tenha anunciado a entrega de cuidados primários 
de saúde às Misericórdias e que, com esta medida, o país regrida no tempo. Esta medida, 
a ser implementada, criará ainda mais discrepâncias no acesso aos serviços básicos de 
saúde. 
 
Tendo em consideração o que anteriormente descrevemos, os eleitos da Assembleia de 
Municipal da Moita reivindicam: 
 
1 - O número adequado de médicos, enfermeiros, auxiliares e administrativos para que os 

nossos utentes possam ter um serviço digno e que respeite a Constituição da República 
Portuguesa; 

2 - Especial atenção para uma população cada vez mais envelhecida e carenciada que, por 
isso, merece todo o respeito; 

3 - Especial atenção para as muitas centenas de jovens mães e bebés que se encontram 
sem cuidados de saúde primários e especial atenção para os milhares de idosos, muitos 
com doenças crónicas, que necessitam de ser acompanhados. 

 
 

Moita, 28 de dezembro de 2017 
Assembleia Municipal da Moita 

 
(Aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, nove abstenções e um voto contra, 
na sessão ordinária de 28 de dezembro de 2017). 
 
. Aprovada uma Recomendação intitulada “implementação automatizada da tarifa social 
da água”; 

 

 
RECOMENDAÇÃO 

IMPLEMENTAÇÃO AUTOMATIZADA DA TARIFA SOCIAL DA ÁGUA 
 

 

O acesso universal aos serviços de água é um direito inalienável de todos os cidadãos e 
cidadãs reconhecido pelas Nações Unidas desde 1977. 



O recente decreto-lei nº 147/2017, de 5 de dezembro, que estabelece o regime de 
atribuição de tarifa social para a prestação dos serviços de águas, concretiza uma medida 
inscrita no Orçamento de Estado de 2017. 
Este decreto-lei define a forma como as autarquias podem criar a tarifa social da água, 
com redução de preço ou isenções no tarifário de água ou de saneamento, tendo em conta 
as pessoas “que se encontrem numa situação de carência económica”, ao abrigo do n.º 2, 
artigo 2º, do decreto-lei nº 147/2017, de 5 de dezembro. 
O decreto-lei enunciado estabelece ainda que a adesão dos Municípios “é voluntária, 
mediante deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal” e que 
a sua atribuição “é automática, não carecendo de pedido ou requerimento dos 
interessados”, através da interconexão e tratamento dos dados pessoais entre os serviços 
da Segurança Social, da Autoridade Tributária e Aduaneira e os municípios, ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 3º, decreto-lei nº 147/2017 de 5 de dezembro.  
O concelho da Moita já aderiu à tarifa social da água, mas não ainda de atribuição 
automática. A sua aplicação fará toda a diferença para as famílias em situação de carência 
económica, constituindo um importante instrumento de combate à pobreza. 
• Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 28 de 

dezembro de 2017, recomenda ao Executivo da Câmara Municipal da Moita:  
1) A aplicação do regime de atribuição automática da tarifa social no abastecimento de água e 

saneamento no concelho, de acordo com o estipulado no decreto-lei nº 147/2017, de 5 de 
dezembro. 

 
Moita, 28 de dezembro de 2017 
Assembleia Municipal da Moita 

 
(Aprovada por unanimidade, na sessão ordinária de 28 de dezembro de 2017) 
 
 
. Aprovada uma Recomendação intitulada “Sofrimento animal versus bem-estar animal” 
 

 
RECOMENDAÇÃO 

 
SOFRIMENTO ANIMAL VERSUS BEM-ESTAR ANIMAL 

 
Sabendo que o bem-estar Animal é demonstrativo do caráter dos cidadãos e do nível de 
desenvolvimento de uma comunidade, é urgente acabar com o sofrimento animal 
existente por todo o Concelho, rodeado de campos onde se avistam cavalos ao frio, 
desnutridos, sem que nada se faça para que estes animais sejam resgatados e os seus 
detentores alertados e sensibilizados para o sofrimento que infligem aos cavalos que são 
seres sencientes. 
Também existem outros animais na mesma situação, nomeadamente no terreno situado 
por detrás da estação da Moita, onde se encontram dezenas de bezerros num terreno todo 
alagado e repleto de dejetos, sem condições nem comida, o que, além de provocar 
sofrimento aos animais, também é uma questão de saúde pública. 
Existe ainda o problema dos cães que se encontram presos e acorrentados em varandas, 
terrenos e quintais, por vezes quase em situação de abandono, o que não deveria ser 
permitido. 
Os animais já não são considerados coisas, mas sim seres vivos dotados de sensibilidade e 
objeto de proteção Jurídica, de acordo com a Lei nº8/2017, de 3 de março, que entrou em 
vigor a 1 de maio de 2017. 



Propõe-se que sejam alertadas todas as pessoas acerca destas práticas desumanas e que 
se promovam ações de sensibilização para todos os munícipes e nas escolas, sobre este 
tema. 
 
“A compaixão para com animais é uma das mais nobres virtudes da natureza humana”. 
 

Moit, 28 de dezembro de 2017 
Assembleia Municipal da Moita 

 
. Aprovada com quatro votos a favor e vinte e sete abstenções, na sessão ordinária de 28 
de dezembro de 2017. 
 
 
. Aprovada uma Recomendação intitulada “Criação de um plano municipal para o uso 
eficiente da água” 
 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

CRIAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA 

 
O globo terrestre é essencialmente constituído por água, no entanto, apenas uma pequena 
parte desta está pronta a ser utilizada pelos seres humanos. Além disso, esta quantidade 
não está distribuída uniformemente pela superfície terrestre, dado que existem locais 
onde a necessidade de água é muito superior à quantidade disponível, como acontece nos 
grandes aglomerados populacionais ou em países em que a população não tem acesso a 
água potável à distância de uma torneira. É estimado que até 2030 as reservas hídricas do 
mundo diminuam em 40% e a sua procura aumente em 55% até 2050 se não houver uma 
mudança no paradigma do uso e gestão deste recurso. Por este motivo, em 2010, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) classificou este recurso natural como um direito 
humano fundamental. Inclusive, colocou a gestão sustentável da água e saneamento para 
todos como um objetivo de desenvolvimento sustentável incluído na Agenda 2030. 
 
A par disso, o mundo está a enfrentar padrões climáticos incomuns derivados dos 
recorrentes excessos e políticas insuficientes para travar a evolução das alterações 
climáticas. O resultado está à vista de todos, de tal forma que, por exemplo, no nosso país, 
cerca de 90% do território encontra-se em seca extrema. Portugal está a atravessar a 
oitava situação de seca extrema desde 1940 – com a mais grave no período entre 2004 e 
2006 -, a terceira consecutiva. Por este motivo, algumas barragens de abastecimento 
possuem cotas abaixo dos valores médios e no futuro, eventualmente, terão de ser os 
aquíferos mais próximos a servir as suas populações. 
 
Por esta razão, foi desenvolvido, no início do milénio, o Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (PNUEA), com o objetivo de promover o Uso Eficiente da Água em 
Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo, assim, 
para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos 
meios hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das 
populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do país. O atual Governo 
referiu recentemente na Assembleia da República, pela voz do Secretário de Estado do 
Ambiente, que este plano está a ser reavaliado para corresponder em tempo à velocidade 
com que os novos desafios se colocam. 



 
 
 
 
 
 
 
Assim, considerando que a água é imprescindível para a vida humana e que é um recurso 
limitado e que as secas constituem um problema sério para o desenvolvimento 
socioeconómico e ambiental do país, é fundamental antecipar as consequências e prevenir 
as comunidades para este tema, através de medidas claras e objetivos bem definidos para 
a gestão e preservação da água. É da máxima importância informar e consciencializar a 
sociedade para que haja repercussões positivas e uma mudança clara de paradigma. 
 
Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, nomeadamente 
a alínea k) do nº2 do art. 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro (revista e alterada) e 
art. 30º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, o Grupo Municipal do Partido 
Socialista propõe que a Assembleia Municipal da Moita recomende à Câmara Municipal 
da Moita: 
 
- A criação de um Plano Municipal para o Uso Eficiente da Água com o intuito de alcançar 
uma melhor gestão, valorização e aproveitamento deste recurso no setor agrícola e 
industrial, bem como incentivar a população do concelho da Moita para este objetivo. 
 
 
 

Moita, 28 de dezembro de 2017 
Assembleia Municipal da Moita 

 

 
(Aprovada com quinze votos a favor e dezasseis abstenções, na sessão ordinária de 28 de 
dezembro de 2017) 
 
. Reprovada uma Moção com o título “Melhoria das condições da Quinta do Mião” 
 

 
 

 

 

 

 

 


