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Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 20 e 23 de abril de 2018 
 
Primeira reunião, realizada no dia 20 de abril de 2018  
 
. Aprovada uma Moção intitulada “Defender Abril, Prosseguir em Maio e Sempre!”; 
 
. Aprovada uma “Saudação ao 25 de Abril”; 
 
. Reprovada uma Moção intitulada “Dia da Europa”; 

. Aprovada uma Recomendação intitulada “Campanha de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos de 
Companhia”; 
 
. Aprovada uma Moção de repúdio intitulada “Incêndio no Palacete da Quinta da Fonte da Prata”; 
 
. Aprovada uma Moção intitulada “Dia da Europa”; 
 
. Aprovada uma Saudação intitulada “1º de Maio, Dia do Trabalhador”; 
 
. Aprovada uma Saudação intitulada “Centenário do 1º Maio Futebol Clube Sarilhense”; 
 
. Reprovada uma Recomendação intitulada “Implementação do Orçamento Participativo”; 
 
. Reprovada uma Recomendação intitulada “Cedência de Terreno Para o Agrupamento de Escutas da 
Baixa da Banheira”; 
 
. Reprovado o voto de Protesto intitulado “O PAN condena o apoio e promoção prestado pela CMM 
ao evento Concurso da Vaca Frísia”; 
 
. Aprovado o Relatório e Contas do Ano de 2017; 
 
. Aprovado a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 
 
  
Segunda reunião, realizada no dia 23 de abril de 2018  
 
. Aprovada a alteração à estrutura orgânica do Município; 
 
. Aprovados os Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de 
Delegação de Competências na Freguesia de Alhos Vedros ; 
 
. Aprovados os Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de 
Delegação de Competências na União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 
 
. Aprovados os Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de 
Delegação de Competências na Freguesia da Moita; 
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. Aprovados os Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de 
Delegação de Competências na União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos ; 
 
. Aprovada a Minuta de Protocolo entre o Município da Moita e a EDP Distribuição para alteração do 
Anexo I do Contrato de Concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão; 
  
. Aprovada uma proposta de alteração à criação do projeto “Assembleia Municipal Jovem”. 
 
 
  

 MOÇÃO 

DEFENDER ABRIL, PROSSEGUIR EM MAIO SEMPRE! 
Há 132 anos, milhares de operários de Chicago, conscientes da necessidade de humanização no mundo 
do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve geral pela jornada de oito horas de trabalho diário. A 
violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional 
determinou a declaração do dia 1 de Maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. 
 
Desde então, o movimento operário reforçou a sua organização, o sindicalismo envolveu na ação por 
todo o mundo uma sociedade ansiosa por justiça social, paz, liberdade, democracia e igualdade. 
Desde então as lutas dos trabalhadores e das organizações do movimento operário, sindical, nacional e 
internacional, têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: 
 

A defesa da dignidade das mulheres e dos homens trabalhadores. 
 
Em Portugal, muitos dos direitos conquistados verificaram-se na 1ª República, e logo acabaram 
regredindo no decorrer da ditadura, sendo extinta a liberdade sindical e o direito à greve, mas apesar 
da permanente perseguição não faltaram exemplos de resistência e luta por direitos, como em 1958 na 
conquista das 8 horas de trabalho, resistência que se conjugou ao longo de anos em ações pelo derrube 
da ditadura fascista. 
 
A Revolução de Abril de 1974, a liberdade, a paz e a democracia, são assim inseparáveis da luta pela 
dignificação do trabalho, não fosse assim e ainda hoje nas relações sociais não existiam os parâmetros 
civilizacionais que são a matriz da nossa convivência coletiva. 
 
Por isto é fundamental impedir retrocessos nos direitos de quem trabalha. 
 
É assim necessário lembrar que a atual situação laboral e social é caracterizada pelo abuso patronal nas 
relações laborais, assente no retrocesso verificado no Código de Trabalho imposto pela subserviência à 
Troica e às Confederações patronais. 
 
Este cenário que urge ser alterado, é vetor principal no acordo que sustenta a solução governativa 
estabelecida após as últimas eleições legislativas, emergindo desde então legítimas expectativas pela 
reposição de direitos, nomeadamente o fim da caducidade da Contratação Coletiva e a reposição do 
tratamento mais favorável ao trabalhador. 
 
Seria grave se no decorrer desta legislatura não se revertesse o atual Código de Trabalho, por exemplo, 
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não se acabar com os contratos a prazo para funções permanentes, com o fim do banco de horas 
individual, com os cortes nas horas extra e o regresso do descanso compensatório, a reposição do valor 
das indemnizações por despedimento e acabar com o despedimento por inadaptação. 
 
Seria grave não limitar ou acabar com a precariedade, que é sinónimo de baixos salários, horários 
incertos e instabilidade permanente que compromete o futuro de todos, mas sobretudo o dos jovens e 
logo o desenvolvimento do país. 
 
Urge assim mobilizar os trabalhadores e as populações em torno das suas justas reivindicações, onde 
se acrescem a melhoria das obrigações do Estado na Saúde, no Ensino e na Segurança Social. 
 
Mediante isto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 20 de abril de 2018, delibera: 
 
1. Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar solidariedade com a luta por eles desenvolvida; 
2. Apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e a juventude do Concelho, para que 

transformem as manifestações promovidas pela sociedade civil e pelas Organizações Sindicais para 
comemorar o 25 de Abril e o dia 1º de Maio, em grandes ações de exigência pela mudança de que o 
país precisa e pela afirmação de um Portugal de progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo. 

 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 
 
 
Aprovada por maioria, com vinte votos a favor; dez abstenções; um voto contra, na primeira reunião da 
sessão ordinária de 20 de abril de 2018. 
 
  

 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL 

 

Em 25 de abril de 1974, deu-se o golpe militar que derrubaria o Estado Novo, em vigor desde 1933, 
iniciando-se o processo democrático em Portugal. Após um período de grande agitação social, política 
e militar que terminou com o 25 de novembro de 1975, prosseguiram os trabalhos da Assembleia 
Constituinte para a nova constituição democrática, que entrou em vigor no dia 25 de abril de 1976, dia 
das primeiras eleições legislativas da nova República. Na sequência destes factos foi instituído em 
Portugal um feriado nacional no dia 25 de abril, denominado como "Dia da Liberdade". 
 
Considerando que: 
- no dia 25 de abril de 1974 se pôs termo ao regime do Estado Novo; 
- no dia 25 de abril de 1974 deu-se início a uma etapa de construção da Democracia e da Liberdade 

em Portugal, a qual se consolidou em 25 de novembro de 1975; 
- no dia 25 de abril de 1975 ocorreram as primeiras eleições universais e livres em Portugal; 
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- o regime saído do 25 de abril de 1974 está na origem da construção do Poder Local democrático, 
tendo este uma grande importância por estar mais próximo dos problemas das populações; 

- a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo da autarquia local. 
 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, delibera saudar o 25 de abril e todos aqueles que 
lutaram e deram a vida pela liberdade. 
 
 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 
 

 
Aprovada por maioria, com onze votos a favor; doze abstenções; oito votos contra, na primeira reunião 
da sessão ordinária de 20 de abril de 2018. 
 

RECOMENDAÇÃO 
CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA 

 

Considerando que: 
 
A Lei nº27/2016, de 23 de agosto, que aprovou medidas para a criação de uma rede de centros de 
recolha oficial de animais e estabeleceu a proibição do abate de animais errantes como forma de 
controlo da população, prevê no nº3 do seu artigo 2º, como tarefa dos organismos da administração 
central do Estado, em colaboração com as autarquias locais, o movimento associativo e as organizações 
não-governamentais, a promoção de campanhas de esterilização de animais errantes, como forma 
privilegiada de controlo da sua população, com o objetivo de, a prazo, assegurar a eliminação do recurso 
à eutanásia para o efeito; 
 
A referida lei foi regulamentada pela Portaria nº146/2017, de 26 de abril, a qual prevê que no seu artigo 
8º, a promoção sempre que possível, de campanhas de esterilização a realizar pelas câmaras municipais 
com a colaboração da administração direta do Estado, a qual só poderá ser feita em instalações 
adequadas de um centro de recolha oficial de animais de companhia (CRO) ou num centro de 
atendimento médico veterinário autorizada para o efeito; 
 
Através do Despacho nº3283/2018, publicado na Série II do Diário da República nº65/2018, de 03-04-
2018, foi aprovado um apoio financeiro no montante global de 500 000 (euro), proveniente da dotação 
de receitas gerais do orçamento de funcionamento da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV), para promover uma campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia; 
 
Podem beneficiar do apoio financeiro, os municípios ou as entidades gestoras dos CRO intermunicipais, 
autorizados nos termos do Decreto-Lei nº276/2001, de 17 de outubro, na sua redação atual; 
 
Para se habilitarem ao apoio financeiro, os municípios ou as entidades gestoras de CRO intermunicipal 
deverão manifestar essa intenção, mediante o preenchimento de formulário disponível no sítio da 
internet da DGAV. 
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Em face do exposto: 
A Assembleia Municipal recomenda à Câmara Municipal da Moita que apresente a candidatura ao 
referido apoio financeiro ao abrigo do Despacho nº3283/2018, para a realização de campanhas de apoio 
à esterilização de cães e gatos de companhia. 
 
 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 

 

Aprovada por unanimidade, com trinta e um votos a favor, na primeira reunião da sessão ordinária de 
20 de abril de 2018. 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO 
INCÊNDIO NO PALACETE DA QUINTA DA FONTE DA PRATA 

 

O Palacete da Quinta da Fonte da Prata foi edificado em 1910 e projetado pelo arquiteto Guilherme 
Eduardo Gomes. Arquitetonicamente era de uma enorme beleza, imitando as casas solarengas do 
século XVIII. O tipo de construção refletia a estrutura agrária que o Concelho da Moita conheceu no 
século XX, uma grande propriedade altamente rentabilizada por uma classe de latifundiários já bastante 
esclarecidos. De aspeto requintado, evidenciava a riqueza e o estilo de vida do seu proprietário. O 
Palacete de 2 pisos: o térreo, destinado a arrecadações e outros serviços como por exemplo uma capela, 
e o primeiro piso que se destinava à habitação da família, situava-se numa propriedade com 
10136,70m2 de área. De salientar os azulejos que revestiam as paredes, uma escadaria trabalhada em 
madeira e os magníficos tetos. 
 
Em 1979, a Câmara Municipal adquiriu este edifício à Companhia Imobiliária de Turismo Comitur mas, 
dada a situação de eminente ruína, a Câmara cedeu este espaço em 1995, com o intuito de ser 
recuperado na sua traça arquitetónica original. 
 
Em tempos funcionou neste local um Centro de recuperação de toxicodependentes. 
 
Em 2013 foi aprovada em reunião de Câmara e assinada a escritura de cedência, em direito de 
superfície, do Palacete, à Fundação Santa Rafaela Maria. Depois de o espaço ter sido cedido descobriu-
se que parte dele era de um banco e, na reunião de Câmara do mês de dezembro de 2017, foi aprovada 
a permuta de terrenos com o banco, por forma a Câmara ficar de facto proprietária do terreno e poder 
honrar o seu compromisso com a Fundação. 
 
O Palacete da Quinta da Fonte da Prata deve ser um dos edifícios mais bonitos do património municipal. 
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O património histórico de qualquer lugar é das primeiras coisas que se destaca quando alguém visita 
esse lugar. Os edifícios históricos ou construções, representam de algum modo a História da localidade 
e dos seus habitantes. 
 
 
 
 
Esses patrimónios despertam o interesse na procura por mais informações sobre o lugar, representam 
a materialização da cultura de uma localidade, além de mostrarem, nas suas características e no estilo, 
a história das pessoas que o construíram. 
 
É através do património que se faz a identificação de um povo a um espaço e a um tempo, e se constrói 
a identidade e a memória de uma aldeia, de uma vila, de uma freguesia, de um concelho. São as imagens 
do passado e a vivência do presente que reforçam a ordem social. 
 
No dia 15 de abril de 2018 deflagrou um incêndio no Palacete da Quinta da Fonte da Prata, causando 
grandes danos materiais. O edifício estava desabitado e as condições atmosféricas não eram favoráveis 
a que fosse um incêndio provocado por causas naturais ou acidentais. 
 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, manifesta: 

1.  a sua maior consternação pela expressa destruição de mais um pouco do nosso património; 
2. o seu repúdio por todos os atos criminosos de fogo posto. 

 
 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 
 
 
Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor; nove votos contra, na primeira reunião da sessão 
ordinária de 20 de abril de 2018. 
 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E 1º DE MAIO 

 

Nas comemorações do 25 de Abril de 1974 importa recordar a conquista da liberdade de expressão e 
de reunião, a plena atividade sindical e política dos trabalhadores e das populações do nosso país, a 
criação do Poder Local em democracia e a sua eleição direta nos concelhos e nas freguesias, o fim da 
guerra colonial e o início de um novo caminho de desenvolvimento e de relação intensa com os países 
e povos do mundo. 
 
Lembramos e saudamos a resistência antifascista e todos aqueles que lutaram e estiveram com o povo 
português na conquista dos direitos fundamentais para uma vida plenamente livre e digna. 
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Porque comemorar Abril, é: 
• Lutar pelas suas realizações e conquistas, pelos seus valores e projeto; 
• Combater a resignação e o conformismo; 
• Lutar contra as injustiças sociais, o desemprego e a pobreza; 
• Lutar pela paz e cooperação com todos os povos do mundo; 
• Lutar pela soberania e independência nacionais. 
 
Ninguém pode fechar “as portas que Abril abriu”. Sejam quais forem as condições mais hostis, as 
dificuldades, os obstáculos, será a vontade e a força dos trabalhadores e do povo que acabará por 
vencer, com Abril, para cumprir Abril, por um Portugal com futuro. 
 
Saudamos também o 1º de Maio, dia de luta e resistência para todos os trabalhadores do mundo. 
 
A este dia estão ligadas as maiores e mais exaltantes jornadas e movimentações de luta da classe 
operária que, com coragem e determinação, demonstrou claramente o quanto é capaz a vontade 
coletiva dos trabalhadores para melhorar as suas condições de vida e de trabalho, vencer injustiças e 
desigualdades sociais, mudar mentalidades, transformar as sociedades e pôr fim à exploração do 
homem pelo homem. 
 
É pela luta organizada que os trabalhadores conquistam os seus direitos e os defendem a cada 
momento, na ação diária nas empresas e nos locais de trabalho. 
 
Só com a unidade e luta dos trabalhadores é possível ir mais longe na reposição e conquista de direitos. 
 
A Assembleia Municipal da Moita exorta a população a participar nas comemorações locais do 25 de 
Abril e na grande Manifestação do 1º de Maio da CGTP sobe o lema “valorizar os trabalhadores”. 
 
Viva o 25 de Abril! 
Viva o 1º de Maio! 
 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 
 

 
 
Aprovada por maioria, com vinte votos a favor; duas abstenções; nove votos contra, na primeira reunião 
da sessão ordinária de 20 de abril de 2018. 

 
 
 

MOÇÃO 
25 DE ABRIL DE 1974 
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44 anos após a Revolução dos Cravos, celebramos mais uma vez a alvorada de uma nova era na História 
de Portugal. 
 
Quem viveu o 25 de Abril já em idade adulta guarda para sempre a memória da angústia causada pela 
incerteza sentida naquela madrugada que mudou para sempre o rumo do nosso país. 
 
“As portas que Abril abriu” de par em par acolheram todo um povo que, na sua diversidade, havia muito 
ansiava pela mudança radical do seu destino, pela libertação das grilhetas da tirania que lhe negavam 
os mais elementares direitos como cidadãos. 
 
Celebrar Abril é celebrar a democracia, a liberdade individual e coletiva, a consagração dos direitos 
sociais e culturais, o fim do colonialismo e do regime corporativo, o fim da censura e das prisões políticas 
onde tantos democratas lutaram e deram a vida pela construção de uma sociedade mais justa e 
solidária. 
 
Hoje vivemos num país livre e democrático, num Estado de Direito em que foi cimentado o Poder Local 
Democrático plural e representativo, com órgãos eleitos por sufrágio direto e universal, cujo poder 
deliberativo livre e independente se espera sempre e só centrado no objetivo comum do bem-estar 
coletivo. 
 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 20 de abril de 2018, delibera: 
 
1. saudar os Militares de Abril que devolveram aos portugueses a sua dignidade e se empenharam no 

Movimento das Forças Armadas; 
 
2. prestar homenagem a todos os democratas que, ao longo de várias décadas de opressão, se 

bateram pela liberdade, pela cidadania e pelos direitos humanos, sociais e culturais dos cidadãos; 
 
3. saudar as forças democráticas que construíram os alicerces da nova sociedade e constituem o 

garante do pleno usufruto das conquistas de Abril; 
4. exortar a população do Concelho da Moita e os autarcas eleitos a associar-se às comemorações do 

25 de Abril 
 
Viva Portugal! Viva o 25 de Abril! 
 
 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 
 
 
Aprovada por unanimidade, com trinta e um votos a favor, na primeira reunião da sessão ordinária de 
20 de abril de 2018. 
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SAUDAÇÃO 
1º DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR 

 

O 1º de Maio foi escolhido a nível mundial como homenagem à grandiosa luta ocorrida em Chicago, em 
1886, exigindo melhores condições de vida e de trabalho, nomeadamente a redução da jornada de 
trabalho para as oito horas. 
A revolta de milhares de trabalhadores em manifestação nas ruas de Chicago marcará para sempre o 
curso da história do mundo laboral. 
Apesar das transformações ocorridas nas relações de trabalho desde 1886, comemorar o 1º de Maio 
faz hoje todo o sentido embora os desafios que se colocam aos trabalhadores sejam novos e diferentes, 
mas igualmente estimulantes. 
Assim, este dia é da maior importância para os trabalhadores e para o movimento sindical, mas também 
para todos os que defendem uma sociedade mais justa e solidária. É um dia de afirmação de valores e 
de luta pelo progresso económico e social. 
Na construção de uma sociedade justa a defesa do emprego e de condições dignas de trabalho deve ser 
uma exigência constante onde todos se devem empenhar. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 20 de Abril de 2018, delibera: 
- Saudar os trabalhadores portugueses, muito especialmente os do concelho da Moita, o movimento 
Sindical e todas as cidadãs e todos os cidadãos e entidades que, com dignidade e justiça, têm 
contribuído para melhoria das condições de trabalho e de vida na senda dos ideais de Abril, 
nomeadamente pela diminuição das desigualdades e por uma justa distribuição da riqueza, ou seja, por 
uma sociedade mais justa. 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 
 

Aprovada por unanimidade, com trinta e um votos a favor, na primeira reunião da sessão ordinária de 
20 de abril de 2018. 

 

 

SAUDAÇÃO 
CENTENÁRIO DO 1º DE MAIO FUTEBOL CLUBE SARILHENSE 

 

Dentro de dias comemora-se o centenário da fundação do 1º de Maio Futebol Clube Sarilhense, um dos 
clubes mais emblemáticos do nosso concelho e que conta com uma rica e variada história. 
 
No passado, o 1º Maio FUTEBOL CLUBE SARILHENSE teve uma importância determinante não só no 
plano desportivo como no cultural e no social. 
 
Esta coletividade chegou a ser apelidada de “viveiro” porque grandes nomes do futebol distrital e 
nacional saíram das suas formações, enchendo de orgulho todos os habitantes de Sarilhos Pequenos. 
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Do ponto de vista social e cultural, num meio pequeno como o de Sarilhos Pequenos, representou nos 
tempos em que as coletividades eram o ponto de encontro, o lugar onde a população se reunia para 
socializar e divertir, a casa de todos os Sarilhenses. 
 
Atenta às dificuldades sociais que a população sentia nos anos de maior aperto, intervinha realizando 
peditórios para ajudar as famílias mais carenciadas da aldeia. 
 
Ao longo dos anos foram muitas as atividades que organizou: futebol, ginástica, judo, atletismo, dança, 
espetáculos musicais e bailes. Contudo a sua coroa de glória sempre foi o futebol. Quem não se lembra 
da azáfama aos domingos, na Rua Miguel Bombarda, em direção ao Campo do Brechão. 
 
O 1º de Maio Futebol Clube Sarilhense teve como dirigentes, ao longo destes 100 anos, homens e 
mulheres que dedicaram à coletividade e à terra o melhor do seu saber, do seu tempo e dedicação, 
deixando obra edificada e um vasto património desportivo, social e cultural junto dos seus associados 
e da população em geral, resultado da sua intervenção e prática de cidadania. 
 
Embora hoje atravesse um momento menos favorável, acreditamos que, no futuro, voltará a ser um 
clube com dinâmica e preponderância para Sarilhos Pequenos e para o concelho. 
 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 20 de abril de 2018, delibera saudar todos os 
associados, atletas e dirigentes que, ao longo destes 100 anos, elevaram bem alto o nome do 1º de 
Maio Futebol Clube Sarilhense, de Sarilhos Pequenos e do seu concelho. 
 
 
 

Moita, 20 de abril de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 
 
Aprovada por unanimidade, com trinta e um votos a favor, na primeira reunião da sessão ordinária de 
20 de abril de 2018. 
 


