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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0001/XII/2018 

Sessão Ordinária de 23/02/2018 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre 
do Edifício Sede do Município realizou-se uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte 
Ordem do Dia: 
 
1º - Ratificação nominal do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, ao 

XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, indicados pelas forças políticas 
com assento na Assembleia; 

2º - Ratificação nominal do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, 
para o Conselho Municipal de Educação, indicados pelas forças políticas com assento na 
Assembleia; 

3º - Ratificação nominal dos membros a integrar a Comissão Municipal de Toponímia, indicados pelas 
forças políticas com assento na Assembleia; 

4º - Ratificação nominal do representante (Presidente de Junta) para a Comissão Intermunicipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios do Barreiro e Moita; 

5º - Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita; 
6º - Cedência em Direito de Superfície – Instituto da Segurança Social, I.P. (IPSS) – Centro Distrital de 

Setúbal; 
7º - Declaração a emitir pela Assembleia Municipal que comprove o interesse público municipal de 

operação urbanística para os efeitos previstos na alínea a) do nº3 do artigo 25º do Regime Jurídico 
da Reserva Agrícola Nacional, na sua redação atual; 

8º - Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita; 
9º- Contratação de empréstimo M/Longo Prazo para financiamento de obras no âmbito do Moita 2020 

(Aprovação da contratação de um empréstimo à Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Entre Tejo e 
Sado e aprovação da minuta do contrato); 

10º - Atos da Câmara. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
 
-  Manuel Nunes Marques foi substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio; 
- Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros foi substituído pela representante legal, Eli Andrea 

Matias Dias Barros Rodrigues. 
 
Verificação de ausências: 
 

- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
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. 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Sr. Carlos Gonçalves 
Em nome de um grupo de cidadãos entregou um pedido escrito sugerindo que ao novo Centro de Saúde 
da Baixa da Banheira seja atribuído o nome do Dr. Raul Coelho. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir pediu ao Sr. Presidente da Câmara que 
respondesse ao pedido formulado. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que acolhia, com muito agrado, esta proposta sendo que, no atual contexto de limitação de 
competências, o Centro de Saúde não é um edifício municipal pelo que irão fazer chegar esta proposta a 
quem de direito que, neste caso, é a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Da parte 
do executivo, apesar de estar a falar sem ter consultado os restantes membros mas pensa que é uma 
opinião generalizada, consideram que seria uma homenagem justa e fá-la-ão chegar a quem tem a 
capacidade de decisão nessa matéria. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De seguida perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as 
questões colocadas. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Faim da CDU e que, no decurso da primeira intervenção, 
quem pretendesse intervir neste período devia assinalar a sua intenção. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Disse que, da parte da bancada da CDU, saúdam e aceitam com grande agrado esta proposta que foi 
apresentada e que, aliás, é de toda a justiça pela figura consensual, proeminente, e por todo o significado 
que teve para o concelho da Moita e, em particular, para a Baixa da Banheira, que foi o Dr. Raul Coelho, 
pessoa também ligada a causas sociais, sobre quem será apresentado hoje um voto de pesar relativo ao 
seu falecimento. Com certeza, esta Câmara irá acolher favoravelmente, da parte da bancada da CDU, e 
pensa que extensível a toda a Assembleia, esta proposta será muito bem acolhida, ainda que, 
naturalmente, esta decisão não seja da Câmara nem da Assembleia, como já foi referido, mas subscrevem-
na totalmente. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Começou por dizer que queria prestar duas informações, sendo a primeira relativa ao mapa indicativo da 
calendarização das sessões ordinárias da Assembleia Municipal para o ano 2018, que pediu que fosse 
distribuído por todos os membros, cuja perspetiva é a de o fazerem cumprir o máximo possível para que 
todos tenham já uma previsão de quando irão ocorrer as sessões da Assembleia Municipal, por forma a 
prepararem a organização pessoal e política, sendo que o mesmo irá ser colocado na Área Reservada da 
Assembleia Municipal. 
Mais informou que a Comissão criada para a Análise do Regimento reuniu no passado dia 5 de fevereiro, 
que estiveram presentes o próprio e os membros indicados por todas as forças políticas, na qual definiram 
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uma metodologia de trabalho cuja meta é efetuar a apresentação da proposta do novo regimento à 
Assembleia Municipal na sessão de abril deste ano, sendo que cada membro deverá enviar as suas 
propostas, para o Presidente da Assembleia Municipal e para o Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais 
(GAOM), até ao dia 12 de março, para que no dia 13 de março o GAOM distribua as propostas recolhidas 
por todos os membros da Comissão, para discussão interna das diferentes forças políticas, cujo período 
de análise das mesmas será até ao dia 26 de março, dia em que a Comissão voltará a reunir pelas 18 
horas. 
 
Após as informações supra apresentou, e pôs a votação, as seguintes Atas: 
 
Ata nº04.17 – Sessão de 06.09.2017 – XI Mandato: 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu-a a votação e relembrou que quem não participou 
na sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com quinze votos a favor, sendo onze 
da CDU, dois do PS, dois do BE. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Pediu a palavra para questionar se os atuais vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal não 
deviam participar na votação supra, uma vez que no mandato anterior eram membros da Assembleia 
Municipal. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não participam na votação porque não são membros da atual Assembleia Municipal. 
 
 
Ata nº1.17 – Sessão de 24.10.2017 – XII Mandato: 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu-a a votação e relembrou que quem não participou 
na sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e oito votos a favor, sendo 
treze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Ata nº2.17 – Sessão de 17.11.2017 – XII Mandato: 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu-a a votação e relembrou que quem não participou 
na sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, sendo 
catorze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
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Ata nº03.17 – Sessão de 24.10.2017 – XII Mandato: 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Porque esta ata é extremamente longa e uma vez que a sua distribuição só ocorreu na passada terça-feira 
retirou-a para a próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra para comunicar à Mesa que é entendimento do Grupo Municipal do Partido Socialista que 
o ato de aprovação das atas deve ser integrado no período da ordem do dia e não no período anterior à 
ordem do dia, pelo que irão fazer chegar um documento sobre a condução dos trabalhos, exatamente 
justificativo dos motivos pelos quais agora está a fazer esta referência, desejando que em próxima sessão 
já possam acolher a formulação de outra maneira. 
Provavelmente, o Sr. Presidente dir-lhe-á que o regimento da Assembleia Municipal da Moita determina 
que seja deste modo, mas o seu entendimento, e o entendimento da lei, é que não há regimento, como 
não há regulamento, que possa alterar o espirito da lei, pelo que farão chegar o documento justificativo e 
em próxima oportunidade poderão falar sobre o assunto ou então, se a Mesa o acolher, do seu ponto de 
vista, o assunto ficará resolvido. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Registou o pedido supra e informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Moção “Rejeição da imposição de responsabilidades e penalização aos Municípios pela limpeza de 

espaços florestais”, apresentada pela CDU; 
B - Recomendação “Criação de Plano Municipal Contra a Violência Doméstica – Gabinete de Apoio à 

Vítima”, apresentada pelo PAN; 
C - Moção “8 de Março, Dia Internacional da Mulher”, apresentada pelo BE; 
D - Voto de Pesar pela morte do Dr. Raúl Coelho, apresentado pela CDU; 
E - Moção “Edifício do antigo Quartel dos Bombeiros da Moita. Da sua grandeza à sua desgraça””, 

apresentada pela CDU; 
F - Moção “Em defesa do transporte fluvial como fator de reforço da mobilidade sustentável na Área 

Metropolitana de Lisboa”, apresentada pelo PS; 
G - Moção “Pela luta da erradicação da Mutilação Genital Feminina”, apresentada pelo PS; 
H - Saudação “Dia Internacional e Nacional da Proteção Civil”, apresentada pelo PS; 
I - Recomendação “Situação de internamento no Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes 

do Barreiro e Moita”, apresentada pelo PS; 
J - Moção “Dia Internacional da Mulher – 8 de Março”, apresentada pelo PS. 
 
Continuando, disse que uma vez que o voto de pesar foi proposto pela Mesa da Assembleia Municipal, e 
independentemente de ter sido identificado como documento “D”, iria efetuar a sua leitura em primeiro 
lugar, em conformidade com a transcrição infra: 
 
“Voto de Pesar 
Raul Augusto de Carvalho Coelho nasceu em Paranhos da Beira, Seia, no dia 13 de Abril de 1931, e faleceu 
no passado dia 30 de janeiro de 2018, no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro. 
Licenciado em Medicina e Cirurgia, pela Universidade de Lisboa em Julho de 1966, iniciou a sua atividade 
profissional em Alhos Vedros em Setembro desse mesmo ano. Foi o começo de uma carreira profissional 
distinta que se caracterizou pela competência, zelo e abnegação nos serviços que, ao longo de quatro 
décadas, prestou aos seus doentes, às instituições e à população do Concelho da Moita. 
Do seu extenso currículo técnico-profissional avulta o facto de logo em 1962 ter sido o médico da Santa 
Casa da Misericórdia, após concluir o curso de Medicina Sanitária no Instituto Ricardo Jorge. Foi 
seguidamente médico do 3.º Partido Municipal do Concelho da Moita e do Dispensário Materno-Infantil em 
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Alhos Vedros e Baixa da Banheira, desde 1967. Ainda nesse ano especializou-se em Pediatria pela Ordem 
do Médicos. Frequentou o curso de Saúde Pública na Escola Nacional com aproveitamento nos anos de 
1976/77. Entre 1976 e 1977, presidiu à Comissão Integradora dos Serviços de Saúde Locais no Concelho 
da Moita. 
Especialista e assistente de Saúde Pública em 1982, orientou estágios de policlínicos durante três anos, 
tornando-se subdelegado de Saúde em 1984, ano em que foi também coordenador dos núcleos concelhios 
de Educação Alimentar e Saúde Escolar. 
Frequentou com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento em Toxicomanias entre 1985 e 86 e, ainda, 
o Curso de Prevenção Secundária em Toxicodependência nos dois anos seguintes. 
Foi coordenador dos núcleos de Educação para a Saúde e Grupo Operativo CINDI desde 1988, fez um 
curso de pós-graduação em Alcoologia em 1988/89, no Hospital Miguel Bombarda, anos em que foi 
responsável pelo Núcleo de Planeamento e Controlo do Centro de Saúde da Moita e em que frequentou o 
Curso de Atualização sobre Lepra, tendo também sido responsável pela vigilância e cuidados aos pacientes 
da Doença de Hansen no Concelho da Moita. 
Foi assistente graduado e autoridade de Saúde Pública desde 1993 e consultor de Saúde Pública desde 
1994. 
Ajudou a estruturar a Comissão Municipal da Protecção Civil da Moita, de que foi membro desde 1995. 
Frequentou um curso de formação em Medicina do Trabalho em 1996 e passou à exclusividade em Saúde 
Pública em Novembro de 1997.  
Pertenceu à Comissão de Honra das Comemorações do Tricentenário da Elevação da Moita a Vila. 
Reconduzido como Autoridade de Saúde Pública e Delegado de Saúde em 1998, foi responsável pela 
vigilância dos doentes com tuberculose no Concelho da Moita e presidente das Juntas Médicas de 
Incapacidade. 
Presidiu à Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da fundação da Santa Casa da 
Misericórdia de Alhos Vedros durante o ano 2000. 
Chefiou os Serviços de Saúde Pública do Concelho da Moita e pertence a várias sociedades científicas e 
associações socioculturais e desportivas, às quais sempre tem dado o seu contributo voluntário. 
Foi distinguido pelo Município da Moita com a Medalha de Ouro do Município pelos serviços prestados à 
comunidade em 2001. 
Foi considerado o Profissional do Ano 2001/2002 e posteriormente distinguido com o Diploma de 
Companheiro e emblema Paul Harris Pelo Rotary Clube da Moita. 
Pertenceu ainda a várias sociedades científicas e associações culturais e beneméritas tendo sido 
nomeado por unanimidade Sócio Honorário da Associação Clínica Frater em 13 de Novembro de 2012. 
Era ultimamente Presidente da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, no seu 
quinto mandato. 
Toda atividade do Dr. Raul Coelho ao longo da sua vida, foi desenvolvida com especial dedicação à 
Prevenção da Doença, à Promoção da Saúde e à Medicina Curativa, bem como a toda a comunidade e 
movimento associativo em geral tendo sempre presente a realidade do ser humano como um todo e como 
tal merecedor da sua melhor atenção, carinho e total disponibilidade. 
Pela sua dedicação à população do Município da Moita, à promoção da saúde pública, em particular, e à 
causa pública, em geral, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 23 de Fevereiro de 2018, manifesta 
o seu profundo pesar pelo falecimento de Raul Augusto Carvalho Coelho, apresentando as condolências à 
família.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o voto de pesar à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Parabenizou a Mesa da Assembleia porque é difícil espelhar aquilo que o Dr. Raul Coelho lhes deu a todos 
e às nossas terras, às nossas gentes, e com este voto de pesar pensa que todos têm um gesto em conjunto 
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perante o homem e a família que fica registado aqui nos documentos que mais tarde outros consultarão. 
Considera que o Dr. Raul Coelho merece isto tudo, merece o gesto que alguma população da Baixa da 
Banheira também teve aqui ao vir propor que, a haver um novo Centro de Saúde, ele deva ter este nome, 
e propôs que fosse feito um minuto de silêncio porque é merecido. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção confirmou que ninguém se opunha à realização de um 
minuto se silêncio e submeteu o voto de pesar a votação. 
 
Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado 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 do PAN. 
 
Neste momento os membros da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 
silêncio em homenagem ao Dr. Raul Coelho. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Em seguida foi apresentada, pela CDU a seguinte Moção: 
 
Representante Legal da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Secretária Eli Rodrigues 
“Rejeição da imposição de responsabilidades e penalização aos Municípios pela limpeza de espaços 
florestais 
De acordo com o OE 2018, os proprietários têm até 15 março para proceder à limpeza dos seus terrenos 
e, em caso de incumprimento, caberá aos municípios concretizar esta medida até 31 de maio. 
Os sucessivos Governos não foram capazes de fazer o cadastro e de impor aos privados a limpeza das 
florestas, como é que querem que agora, as câmaras municipais em dois meses e meio façam aquilo que 
não conseguiram fazer em 40 anos. 
Apesar de a diretiva determinar que os proprietários terão que pagar essa limpeza aos municípios, são 
irrealistas os prazos estipulados e injustas as penalizações previstas para os municípios, em caso de 
incumprimento, com a retenção, no mês seguinte, de 20 por cento do duodécimo das transferências 
correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro. 
Neste contexto, considera-se que o Município de Moita deve assumir as suas responsabilidades para fazer 
aquilo que lhe pertence e de continuar a manter a habitual postura de disponibilidade para participar na 
prevenção e proteção dos espaços florestais, mas rejeita esta imposição do Governo, que perante as 
catástrofes que aconteceram no ano passado, se demite das suas responsabilidades e coloca o problema 
na mão dos municípios. 
A limpeza e vigilância de matas e florestas nacionais, a escassez de meios de combate aos incêndios, a 
falta de atualização do cadastro da propriedade rústica são falhas verificadas há décadas, para as quais 
os municípios, os bombeiros e outras entidades têm alertado sucessivos governos. 
Este processo, é sem dúvida um mau princípio para o processo de delegação de competências e de 
descentralização que está em discussão. Se a prática é esta, com certeza que o governo está no caminho 
errado. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão pública em 23 de fevereiro de 2018, delibera: 
- Manifestar a sua total discordância face à transferência imposta, num prazo impossível de cumprir e sem 

oportunidade de discussão, de uma responsabilidade que coloca o ónus nos municípios; 
- Rejeitar que tal responsabilidade preveja uma penalização para os municípios, em caso de 

incumprimento, quando se sabe que alguns dos procedimentos, designadamente, da contratação de 
empresas para a realização dos trabalhos de limpeza ou a atualização dos Planos Municipais de Defesa 
da Floresta contra Incêndios não são compatíveis com os prazos fixados nem dependem dos municípios; 
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- Exigir que o governo envolva no esforço de prevenção e fiscalização as entidades com especiais 
atribuições neste domínio, designadamente as forças de segurança e o ICNF, num trabalho de 
cooperação com os municípios. 

A bancada da CDU” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Pedro Mateus do PS, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Disse que o Grupo Municipal do Partido Socialista pensa que esta não é a melhor maneira de apresentação 
de uma proposta de moção, porque acham que tem que existir aqui uma colaboração entre o Poder Central 
e o Poder Local e que a prevenção de fogos nos espaços florestais é uma responsabilidade de todos. 
Queriam também referir que o último parágrafo nesta proposta de moção já existe na lei e que é difícil ao 
Poder Central sinalizar todos os terrenos e notificar todos os proprietários, até porque consideram que o 
caso do concelho da Moita não é dos mais graves no território nacional. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Como a moção bem explica, disse que há aqui uma questão importante que é o princípio, e o princípio aqui 
é o da imposição, imposição de uma solução que, como a moção bem o diz, sucessivos governos, ao longo 
de várias décadas, não conseguiram fazer, não conseguiram fazer um cadastro florestal, medidas 
economicistas ao longo dos anos acabaram com o corpo de guardas florestais, reduziram ao mínimo a 
capacidade de intervenção das próprias forças de segurança em participarem na vigilância florestal, 
esbanjou-se dinheiro e descurou-se esta situação drasticamente no ano passado quando, perante altas 
temperaturas, se desmobilizou todo o serviço nacional de proteção civil na prevenção da catástrofe que 
aconteceu a quinze de outubro. 
Portanto, pretende-se agora emendar um chorrilho de asneiras que foram feitas ao longo dos anos com 
uma medida feita à pressa, embora a limpeza seja de todo necessária, os planos florestais sejam todos 
necessários, mas o método que está a ser seguido, de facto, não é o método mais correto que é o da, 
reiterou, imposição e de alguma desorientação, e recordou que estão a falar de um assunto muito sério, 
de um assunto que o ano passado, infelizmente, ceifou muitas vidas no nosso país, um assunto que tem 
provocado muito sofrimento nas pessoas, quer nas diretamente afetadas quer naquelas que assistiram 
às catástrofes que aconteceram no último ano, ao longo de vários noticiários, de várias ações de 
solidariedade, e que tocou no coração das pessoas e, de facto, as medidas que estão a ser tomadas são 
medidas avulsas. 
A título de exemplo referiu um e-mail que recebeu da Autoridade Tributária e Aduaneira a informá-lo, ou a 
notificá-lo, não percebeu muito bem, para limpar terrenos quando mora na Moita, no centro urbano, num 
andar, não mora numa zona rural nem é proprietário rural em lado nenhum. As pessoas ficam baralhadas, 
ficam desorientadas, ficam a não perceber o que é que se pretende e acha que é um assunto, como dizem, 
muito, muito sério, que a moção tem exatamente o cuidado de o tratar com “pinças” e de o tratar com 
muita seriedade e, de facto, o método que está a ser seguido não é um bom presságio, como a própria 
moção o diz, até para a descentralização de competências em várias matérias que o Governo começa a 
negociar e que algumas vozes dentro do Partido Socialista falam em querer impor aos municípios. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezanove votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE; nove votos contra do PS; três abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS, 
uma do PAN. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do 
documento B. 
 
Sra. Fátima Dâmaso da PAN 
“Criação de Plano Municipal Contra a Violência Doméstica – Gabinete de Apoio à Vítima 
Considerando que se aproxima o Dia Internacional da Mulher, dia em que relembramos e louvamos as 
lutas dirigidas por mulheres em todo o mundo, ao longo dos tempos, desde as lutas pelo direito de voto, 
direitos laborais, sociais e educacionais entre outros, nomeadamente o respeito pelo seu corpo e pela sua 
dignidade, sendo estas as principais vítimas de Violência doméstica, grave violação dos direitos humanos, 
com impacto pessoal, social e económico muito significativo, é urgente que se cumpra a Lei nº112/2009, 
de 16 de setembro, alterada pela Lei nº24/2017, de 24/05, que estabelece o Regime Jurídico Aplicável à 
Prevenção da Violência doméstica e à Proteção e Assistências das suas Vítimas, nomeadamente o seu 
Artigo 27º - Gabinetes de atendimento e informação à vítima nos órgãos de polícia criminal. 
Consequentemente a Assembleia da República na sua Resolução nº67/2017, também recomenda ao 
Governo que reforce as medidas para a prevenção da violência doméstica e a proteção e assistência às 
suas vítimas, nomeadamente na formação dos agentes das forças de segurança direcionada 
especificamente para o atendimento e acompanhamento das situações de violência doméstica e também 
dos elementos que integram as patrulhas responsáveis pela resposta imediata às situações de crise. 
O IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2011-2013), enquanto instrumento de políticas 
públicas de combate à violência doméstica e de género, destaca, entre outras, nas suas medidas, a 
promoção do envolvimento dos municípios na prevenção e combate à violência doméstica. 
O PAN revê-se nesta preocupação, pois o concelho da Moita, apresenta bastantes casos de violência, 
muitas vezes silenciosa, não só contra as mulheres mas também idosos e crianças, assim é premente que 
o Município contribua para a prevenção e combate da violência doméstica, com a definição de um modelo 
de intervenção integrado nesta área, de preferência tal como já existe no Montijo e Évora, um Gabinete 
dentro da própria Câmara, onde estivesse permanentemente um Psicólogo. 
Em face do exposto, o grupo municipal do PAN propõe que: 
A Assembleia recomende à Câmara Municipal da Moita a criação de um Plano Municipal Contra a Violência 
Doméstica, através de um grupo de trabalho constituído por elementos da Câmara e por várias entidades 
de relevância na área, que tenha como objetivo definir estratégias de intervenção e apoiar medidas que 
contribuam para a criação do referido Gabinete de Apoio à Vítima. 
Moita, 23 de fevereiro de 2018 
Pessoas – Animais - Natureza” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, Nuno Cavaco, e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, quem pretendesse intervir 
manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Disse que tinha duas informações, uma pergunta e uma consideração. A primeira informação era para 
dizer que o município já contribui, contribui o município e contribuem as freguesias, através de uma rede 
social que é bastante vasta, que funciona, previne, atua, remedeia, aconselha, e pensa que esta 
informação deve ser do conhecimento dos membros da Assembleia. 
A segunda informação era para dizer que os gabinetes de apoio à vítima também já existem, que alguns 
estão um pouco parados, ou atrofiados, por falta de investimento do Governo, mas este concelho já contou 



 

   Página 9 de 63 

com um, pelo que não percebe este documento, acha que merecia um estudo um pouco melhor e, como 
tal, a CDU vai votar contra. 
É também muito complicado porque diz que a competência é do Governo, depois prevê a criação de um 
gabinete municipal mas não diz porquê e depois tem uma afirmação, que acha que é grave e daí querer 
pedir um esclarecimento à proponente sobre os dados que lhe permitiram escrever que “o concelho da 
Moita, apresenta bastantes casos de violência, muitas vezes silenciosa, não só contra as mulheres mas 
também idosos e crianças, assim é premente que o Município contribua para a prevenção e combate da 
violência doméstica”. Gostava de saber quais foram os dados que levam a esta preocupação exacerbada 
porque, se não houver dados, para além do voto contra, a CDU repudia esta moção, este documento, 
porque até está a dar uma má imagem do concelho. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
Porque aquilo que está posto em causa é o plano municipal contra a violência doméstica, que não é nada 
mais nada menos que um instrumento, uma vez que estão a falar exclusivamente do gabinete de apoio à 
vítima perguntou, caso exista, se existe só na Câmara ou em todas as juntas de freguesia. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
A proposta apresentada pelo PAN foca-se na questão da criação de um plano municipal contra a violência 
doméstica que, segundo a informação de que dispõem, não existe e estão a favor da sua criação para que 
sejam definidas linhas estratégicas por parte do Município neste tema, nesta área, que é necessária. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
Em resposta ao pedido de esclarecimento disse que a única coisa que as vítimas de violência doméstica 
têm a fazer é dirigir-se à GNR que, para já, é um ato público que lhes tira alguma confiança. Antes existia 
a associação RUMO, no Barreiro, onde realmente recebiam algum apoio psicológico e onde havia, 
nomeadamente, um psicólogo que atendia as vítimas de violência doméstica, mas esta associação está 
inativa por falta de verbas e, neste momento, as vítimas de violência doméstica na Moita são 
encaminhadas ou para Setúba, ou para Almada e, perante isto, as vítimas de violência doméstica acabam 
por “meter a viola no saco” e vão para casa “apanhar mais pancada”. 
Este é o conhecimento que tem sobre o assunto, portanto, se existe um gabinete, se existem mecanismos 
de defesa, na prática, eles não estão a funcionar e tem casos na família em que isso já aconteceu e a 
pessoa ficou entre a “espada e a parede” porque não teve qualquer ajuda de parte nenhuma. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra porque acha que esta é uma matéria tão sensível que exige alguma atenção particular, 
mas primeiro queria fazer um pedido de esclarecimento à Câmara, pelo que pediu ao Presidente da 
Assembleia Municipal que solicitasse, nesta discussão, a intervenção da Câmara no sentido de perguntar, 
não do ponto de vista dos instrumentos estratégicos, ou seja, do plano municipal, mas do ponto de vista 
da orgânica, o que é que existe relativamente à resposta a este assunto, sendo que depois intervirá com 
base na resposta que for dada. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Disse que fez uma pergunta clara em que queria saber de dados, porque não se traz um documento onde 
se diz que a Moita “apresenta bastantes casos”, um documento que já tem uma declaração de voto 
favorável do Partido Socialista, mas que afinal nem sabem o que é que existe, vão votar a favor de uma 
coisa que nem sabem o que é que existe, mas está aqui “bastantes casos” e isto tem que acabar. 
Aproveitou para referir que há pouco tempo reuniu com um empresário espanhol que lhe trouxe um 
clipping com notícias do concelho da Moita das quais 80% eram notícias negativas postas pelo Partido 
Socialista, o que acha que também tem que acabar. Estas más imagens do concelho da Moita não são 
verdade pelo que querem dados e, às vezes, um bocadinho de trabalho antes evita que se digam asneiras. 
Isto é uma competência do Estado, e em defesa do Governo, disse que não pode haver uma casa de 
acolhimento de vítimas em todos os concelhos, obviamente que não pode, mas para se discutir isto é 
preciso saber o que é que se está a discutir, não se pode mandar coisas para o ar, nem fazer perguntas à 
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espera de respostas para depois intervir, ou sabem do que estão a falar ou então não falam, e se não 
falam não falam. 
A questão aqui é, perante uma proposta de um plano, o que é que os leva a fazer este plano primeiro do 
que outros que são necessários e porque é que não têm dados para saber porque é que é proposto o 
plano, porque não admite que o seu concelho seja, mais uma vez, achincalhado porque esta questão do 
“bastantes” é muito grave. Há casos de violência doméstica no concelho da Moita e graves, qualquer caso 
é grave, agora “bastantes”? Há mais aqui do que em Mondim de Basto? Há mais aqui do que em Coimbra? 
O que o documento diz é isto. Há mais aqui do que aonde? Têm de saber estas coisas porque há muitos 
planos que estão a ser feitos, e isso são opções políticas, e a Câmara, e muito bem, está a desenvolver 
um plano para os migrantes porque sabem que têm muitas pessoas que vieram cá para o concelho, pelo 
que faz sentido canalizar recursos e esforços para isto, agora será que não têm outros planos? Será que 
este é assim? 
Para decidir, como membro da Assembleia Municipal, tem que saber estas coisas e não admite que não 
lhe respondam porque acha que é o mínimo, pelo que solicitou a todos, como já fez uma vez no mandato 
passado, com muita calma e até com um “sorriso aberto”, que não falem daquilo que não conhecem. É 
melhor estudarem, inteirarem-se, terem um pouco de confiança uns nos outros e estudar um bocadinho 
que aprendem todos uns com os outros, mas falar daquilo que não se sabe é um bocadinho mau porque 
estão aqui a decidir coisas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar o 
esclarecimento solicitado. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que não existe nenhum serviço ou gabinete municipal especificamente dedicado às questões da 
violência doméstica. Existem ações e preocupações dentro da rede social, como já foi referido, já existiram 
projetos de apoio à vítima, existe da parte da Câmara uma inteira disponibilidade para colaborar com as 
autoridades competentes porque, naturalmente, este é um problema de âmbito criminal, portanto, desde 
as forças policiais ao Ministério Público, há um conjunto de competências que têm de ser exercidas nesta 
matéria e é isso que tem acontecido até agora. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que durante a próxima intervenção da Sra. Eurídice Pereira do PS iria terminar as inscrições para 
quem ainda pretendesse intervir neste ponto. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Disse que a Câmara não tem que ter, forçosamente, um gabinete de apoio à vítima mas pode, como é 
evidente, em parceria, e provavelmente até já o fará, desenvolver atividades que tenham a ver com a 
matéria. Do ponto de vista orgânico, entendem que a coisa é secundária, agora é interessante a proposta 
de a Câmara o poder fazer, porque pode, como todas as entidades podem, elaborar planos de intervenção 
que inclusive podem passar exclusivamente pela sensibilização ou por outro tipo de intervenções que 
julgue oportunas desenvolver em conjunto com os parceiros. 
Portanto, aprovarão, como é evidente, a possibilidade de a Câmara criar uma estratégia à dimensão que 
entender, maior, menor, mas aprovar uma estratégia, e daí o plano municipal contra a violência doméstica, 
sendo para o PS indiferente se a estrutura que depois acompanhará estas atividades se chama gabinete, 
se chama serviço ou que esteja incorporada num departamento, isso é absolutamente secundário, é 
importante é que haja, por parte da Câmara, uma reflexão sobre esta matéria e haverá, por certo, se um 
plano municipal contra a violência doméstica vier a ser elaborado, portanto, receberá, como é evidente, a 
concordância do PS. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Disse que queria dar mais uma pequena nota, e concorda com quase todas as palavras da Sra. Eurídice 
Pereira, pois acha que a estratégia é nacional, porque não lhes interessa não terem casos na Moita e 
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terem em Alguidares de Baixo, e o Governo aqui falhou, mais uma vez. Esta estratégia é nacional, tem 
havido muitos casos de violência doméstica e a solução não passa por um concelho ter uma estrutura que 
já tem, porque têm uma das melhores redes sociais, que funciona, e para isto é preciso algum 
acompanhamento e algum estudo e, não pedindo que acreditem nele, disse que já tem alguma coisa agora 
falta o resto e o resto tem de ser dado pelo Governo. 
Falando de violência institucional, porque há pouco se falou da Rumo, disse que a Rumo tem pagamentos 
em atraso por parte do Governo que originaram salários em atraso, incumprimento a fornecedores e ao 
Estado, e isto é violência institucional. Portanto, a Rumo não pode ter a tal estratégia que havia quando o 
Governo falha na primeira linha e não podem agora atirar à Câmara porque esta é uma competência do 
Governo, e tem que ser do Governo porque os cidadãos portugueses não podem ser tratados de acordo 
com o seu local de residência, porque são cidadãos plenos de direitos. 
Têm sido, e não percebe isto e esperava que mais alguns membros da Assembleia o acompanhassem, 
ditas algumas coisas que se atiram para o ar de que no concelho da Moita há “bastantes”, quando o 
concelho da Moita é um concelho igual aos outros, não é melhor nem pior, é igual aos outros, tem 
problemas destes como os outros têm, e isto dos “bastantes” a si faz-lhe confusão. Este documento, a ser 
aprovado, é aprovado por uma Assembleia Municipal que está a dizer que aqui “somos uns tipos terríveis”, 
“que batemos nas mulheres” e não é verdade, isto não é verdade, não é verdade. Agora, que há 
necessidade de ter uma estratégia nacional, há necessidade, que há necessidade do Governo honrar os 
compromissos e pagar às instituições que fazem parte da estratégia, há necessidade, e até havia 
necessidade desta Assembleia exigir primeiro isto, porque se até reconhece que há entidades que faziam 
isto e que agora só não fazem porque não têm o apoio do Governo como é que agora se muda o foco para 
a Câmara? 
A si, o que lhe parece é que têm todos a mesma preocupação, mas alguns exageram na preocupação e 
outros desviam o foco do que devia estar aqui presente, que era exigir que haja respostas nacionais para 
um problema nacional, é só isto. Portanto, a CDU vai continuar a votar contra e lamenta que não tenham 
respondido às questões concretas do porquê desta quantificação aqui que não cai bem, porque de resto 
também acompanham a preocupação da estratégia, da resposta às pessoas vítimas, mas não podem é 
aceitar que metam uma etiqueta no concelho da Moita como sendo um dos piores, que é o que está aqui, 
isso nunca, não podem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com onze votos a favor, sendo 
nove do PS, um do BE, um do PAN; quinze votos contra da CDU; cinco abstenções, sendo uma da CDU, 
duas do BE, uma do PSD, uma do CDS. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do MM proferida pela Sra. Paula Diogo 
“Nós abstivemos e o nosso voto de abstenção foi no seguinte sentido, obviamente que somos contra a 
violência doméstica, mas pensamos que a proposta não está sustentada em números que existam no 
concelho e por esse motivo votámos a abstenção.” 
 
Declaração de Voto do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Eu abstive-me, entendendo que é uma forte preocupação no nosso concelho e não só, não concordando 
e não tendo confirmação sobre os dados presentes. De toda a maneira, entendo que a criação de uma 
estratégia que poderá passar por um plano municipal contra a violência doméstica pode ser uma diretriz 
importante para o município.” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao BE que procedesse à apresentação do 
documento C. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra para sugerir que, uma vez que existe outra moção sobre o mesmo tema do Partido 
Socialista, fossem as duas colocadas à discussão ao mesmo tempo porque rentabilizariam os trabalhos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Disse que ainda não tinha ainda visto os títulos dos documentos apresentados mas, uma vez que foi essa 
a metodologia que adotou na última sessão, em seguida seria apresentado o documento J e depois, os 
membros da Assembleia que os queiram discutir, pronunciar-se-ão sobre esta temática, sobre estes dois 
documentos, e que depois passarão, naturalmente, à sua votação um a um. 
 
Em seguida foi apresentada, pelo BE a seguinte Moção: 
 
Sra. Carmen Mafra do BE 
“8 de março, Dia Internacional da Mulher 
Esta moção resulta do desejo de se quebrar a onda de relativismo e banalização que se vai assistindo em 
relação a esta comemoração, pela ignara diversão consumista que tem vindo a distanciar esta data onde 
se vem multiplicando eventos desfasados da real memória histórica, cujos objetivos ainda hoje estão 
perenes. 
Todos devemos de ficar tristes e preocupados quando observamos que em entrevistas nas TV’s surgem 
"socialites" em grandes banquetes, dança e espetáculos de strip-tease desconhecendo que as operárias 
da Fábrica da Triangle Shirtwaist em Nova Iorque fizeram greve em 1909 porque trabalhavam 14 horas 
por dia e recebiam 6 dólares por semana, que pelas más condições de trabalho e insegurança do edifício, 
em 25 de Março de 1911 faleceram 146 costureiras das 600 trabalhadoras daquela empresa, vítimas de 
um incêndio onde não tiveram acesso para fugir. 
É confrangedor observar aquela gente festeira a encolher os ombros e a sorrir sem saberem o "preço que 
a liberdade e os direitos custaram". 
É importante dar a conhecer quem foi Clara Zetkin que em 1910 organizou a I Conferência Mundial das 
mulheres em Copenhaga. Embrião de muitos movimentos e lutas em diversos países da europa pelos 
direitos e emancipação das mulheres; é importante saber que foi a feminista Aklexandra Kollontai que 
fundou em Oslo o movimento que organizou as manifestações de mulheres em Moscovo e Petrogrado 
contra a guerra em 8 de Março de 1917, manifestações ferozmente reprimidas pelos esbirros à ordem do 
Czar Nicolau II e do governo de Kerenski. 
Pela defesa da liberdade e das conquistas civilizacionais - não é promissor para o futuro observar-se a 
crescente insensibilidade, quando as atuais relações sociais dependem de direitos garantidos que foram 
duramente conquistados. 
Em Portugal o Dia da Mulher também tem a marca e a influência internacional. Foi assim que surgiu a Liga 
Republicana das Mulheres Portuguesas em 1907 fundada por Ana Castro Osório, como muitas outras 
organizações que acabaram reprimidas no período da ditadura onde se destacaram Maria Lamas, Florbela 
Espanca, Sofia Pomba Guerra, Natália Correia, Catarina Eufémia, Maria Barroso, Virgínia Moura, Georgete 
Ferreira e tantas outras que encheriam páginas, cujas vidas pela luta que travaram determinaram a 
evolução das relações sociais, em tudo inseparáveis da conquista dos seus direitos. 
Mediante o exposto, consideramos: 
- ser importante que neste dia haja espaço para a confraternização, debate e reflexão sobre o que 

fundamenta a existência do Dia Internacional da Mulher; 
- exigir dos órgãos de Comunicação Social, nomeadamente públicos, a divulgação de registos históricos 

que ao longo de gerações mantiveram a luta pela emancipação das mulheres, pois ainda hoje, em 
diferentes parâmetros na maior parte dos países o  preconceito racial, sexual, politico, cultural e 
económico permanece na sociedade; 
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- saudar todas as ativistas de Portugal e do Mundo, que mantêm viva pela ação permanente, a luta pela 
dignificação do trabalho e pela emancipação da mulher. 

Viva a luta das mulheres pela consolidação dos direitos já conquistados. 
Viva a luta das mulheres pela igualdade nas carreiras profissionais e no salario. 
Viva o dia internacional da mulher. 
Assembleia Municipal da Moita, 23 de fevereiro de 2018 
Os eleitos na Assembleia Municipal da Moita pelo Bloco de Esquerda 
(enviar a todos os órgãos de comunicação social” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento J. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
«Dia Internacional da Mulher 
8 de março 
O Dia Internacional da Mulher assinala e celebra a luta das mulheres pela conquista da liberdade e da 
igualdade em prol do desenvolvimento e do progresso social. Ao longo dos tempos foram-se conseguindo 
pequenas vitórias, tanto no âmbito familiar como profissional. Atualmente já as tarefas domésticas tendem 
a ser partilhadas e no trabalho o elemento feminino conquistou posição em terreno masculino, como o 
Exército, a Marinha e a Força Aérea, assim como nas engenharias e na aeronáutica. No entanto, há ainda 
um longo caminho a percorrer até que deixe de ser necessário relevar a importância da igualdade de 
género. 
Se é certo que as mulheres se encontram em vantagem nas Universidades e já ninguém discute o direito 
da mulher ao voto, esta realidade ficou a dever-se à luta de muitas mulheres pelo direito à educação, aos 
direitos cívicos e à autodeterminação, como aconteceu com grandes figuras femininas da nossa história, 
como ADELAIDE CABETE, ANA DE CASTRO OSÓRIO, CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO e MARIA VELEDA, que se 
destacaram intelectualmente, escreveram para os periódicos da época, defenderam a educação das 
mulheres, e o sufrágio feminino, lutaram pelos direitos de cidadania, que ajudaram a construir a República, 
num sonho de esperança e de igualdade. 
Apesar da afirmação da supremacia feminina no Ensino Superior, de terem mais formação e 
demonstrarem qualidades de chefia, continua a ser reduzido o número de mulheres em cargos dirigentes, 
que continuam a ser maioritariamente ocupados por homens. A tradição obrigava a mulher à 
subalternidade, à submissão, ao servilismo doméstico e familiar e confinava-a ao espaço limitado do 
gineceu: educava os filhos, dedicava-se ao marido e não lhe eram permitidos outros objetivos na vida. 
Apesar de já se identificarem alguns sinais de mudança, comportamentos que potenciam a igualdade de 
género, as estatísticas oficiais revelam que as mulheres gastam, em média, mais dezassete horas 
semanais que os homens, a cuidar da família e a realizar tarefas domésticas. 
Em pleno século XXI continua a verificar-se, na sociedade portuguesa, a desigualdade de género que afeta 
a vida das mulheres, tanto na esfera pública como privada. Em muitos sectores profissionais continuam a 
sofrer a desigualdade salarial, mais horas de trabalho, mais desemprego, menor sucesso nas carreiras, 
mas lutam pelos seus direitos, articulando o seu quotidiano profissional com as tarefas da educação e 
transmissão de valores essenciais à construção da sociedade em que vivemos. 
Apesar do avanço civilizacional e na sequência das migrações que têm marcado as dinâmicas sociais do 
mundo atual, continua a haver mulheres que ignoram o direito à sua integridade física e são submetidas, 
ainda na infância, ao horror da mutilação genital que as impede de viver a plenitude da sua sexualidade 
no amor, se não as condenar à morte na sequência de múltiplas infeções que acabam por levar à falência 
total do seu corpo sacrificado. Esta é mais uma luta de libertação que as mulheres unidas têm de travar 
contra o jugo imposto por tradições obsoletas e atentatórias da sua dignidade como seres humanos de 
pleno direito. 
Há que mudar mentalidades e comportamentos para erradicar a violência doméstica e o feminicídio que 
continua a ser uma chaga aberta na sociedade dos nossos dias e ainda vitima milhares de mulheres na 
sociedade portuguesa, que se quer desenvolvida. 
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Tendo consciência de que a discriminação de género continua a persistir na sociedade portuguesa e que 
a igualdade de género se encontra consagrada em todos os instrumentos legais internacionais e nacionais. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, delibera: 
• Repudiar todas as formas de discriminação de género e saudar todas as mulheres do seu concelho. 
• Saudar todas e todos que diariamente conseguem perspetivar o futuro nos princípios da Liberdade, 

Democracia e Equidade, lutando pela igualdade entre as Mulheres e os Homens, construindo assim uma 
sociedade mais justa. 

Moita, 23 de fevereiro de 2018 
Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Figueiredo da CDU, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocadas as moções à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Disse que, fazendo uma análise às duas moções aqui apresentadas, exatamente sobre o mesmo tema, o 
que se verifica é que as duas são diferentes, se quiserem, até no seu género, uma vez que a moção 
apresentada pelo Bloco é uma moção que dignifica a luta das mulheres ao longo da história e que foca 
muito bem o que foi o trabalho das mulheres durante o século XX, século onde houve a maior evolução 
dos direitos das mulheres. Aqui fez notar que nos dias de hoje, mesmo sendo ignoradas pelo “rei dos afetos 
e da compaixão”, as mulheres lutaram pelos seus direitos, como todos puderam testemunhar pela 
televisão, na fábrica da Triumph, e isto vai acontecendo em mais fábricas e em mais postos de trabalho. 
Enquanto isto acontece na moção apresentada pelo Bloco, na moção apresentada pelo PS o que 
encontram é um ponto de partida estruturalmente errado, e estruturalmente errado porque parte de um 
princípio em que que existe um terreno masculino e um terreno feminino quando diz, no primeiro parágrafo 
“o elemento feminino conquistou posição em terreno masculino”, e isto, do ponto de vista da CDU, é 
admitir que existe um terreno masculino. Mais à frente, fala de uma “supremacia feminina” em que, mais 
uma vez, estão a admitir que existe uma supremacia de um género sobre outro género. 
Depois, tem uma afirmação, que nem consegue perceber como é que se tira uma conclusão destas, que 
crê que terá sido um problema de redação porque nem sabe como é que alguém é capaz de escrever uma 
coisa destas, que diz: “Apesar do avanço civilizacional e na sequência das migrações que têm marcado 
as dinâmicas sociais do mundo atual, continua a haver mulheres que ignoram o direito à sua integridade 
física e são submetidas, ainda na infância, ao horror da mutilação genital”, e isto parte do princípio que é 
na sequência das migrações do mundo atual que há mutilação genital feminina, isto não existia antes, só 
agora é que há. 
Assim, como já disse genericamente, de acordo com o princípio da comemoração do Dia da Mulher e da 
dignificação da mulher, da dignificação da luta das mulheres, o voto da CDU vai ter que ser completamente 
diferente em relação à moção apresentada pelo Bloco e à moção apresentada pelo PS. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Disse que não iria fazer nenhum comentário sobre as moções, nem em defesa da do Bloco que, 
naturalmente, apoia, nem da do PS, que também vai votar a favor, porque leva a algumas questões que 
não vai interpretar, como outros poderiam fazer em relação à moção do Bloco, em detalhe e respingar 
algumas coisas, mas que iria contar uma situação concreta que se passou com uma senhora da Moita que 
já faleceu, ainda que não vá dizer o nome porque há pessoas de família ainda vivas que a conheceram. 
Continuando, disse que a senhora se casou, que ela era pequenota mas era uma mulher trabalhadora, 
trabalhadora rural e, às tantas, o marido trabalhava na CUF, um bom casamento, porque na altura era 
assim, uma rapariga que conseguisse alguém que trabalhasse na CUF tinha sempre um bom casamento, 
e se fosse bombeiro ainda melhor, porque a farda era de cotim mas era bonita e então era um excelente 
namorado para quem fosse, coisas da época. A verdade é que a senhora casou-se e, na altura, a CUF 
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pagava à semana, a féria era recebida à semana, ao sábado, e ele todos os sábados vinha tarde e a féria 
nunca estava certa, havia sempre falta de dinheiro, e então ela refilava e era agredida. Às tantas, um dia 
resolveu, afirmou-se lá no feitio que ela tinha, e foi com um bordão para o pinhal castanho onde havia lá 
as meninas sempre ao sábado e ela foi para lá, deu-lhe um enxerto de porrada, ele foi hospitalizado, ela 
acabou presa e perdeu a filha bebé, porque eram assim as leis na altura, e até o pai a desprezou, toda a 
família a desprezou. 
Mais tarde veio a readquirir a filha, mas aqui está uma forma de uma pessoa digna, extremamente forte, 
que lutou pelos seus direitos e que, de facto, conseguiu que a filha viesse viver com ela. 
Concluiu dizendo que este é um exemplo de como eram as leis naquela altura, os juízes eram a favor e, 
por vezes, era a lei mais a bíblia, na sua parte mais retrógrada, que levava ao pensamento e à decisão. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Disse que, na verdade, só quem não tem experiência da evolução do aumento da presença feminina em 
setores profissionais que, efetivamente, por tradição eram reservados aos homens, quem não está atento 
nem informado talvez ignore que, e não pode precisar a partir de que data é que isto deixou de ser assim, 
mas as mulheres não podiam entrar no Exército, nem na Marinha, nem na Força Aérea, e as faculdades, 
as escolas superiores das engenharias como, por exemplo, o Instituto Superior Técnico eram 
maioritariamente, mas largamente maioritariamente, frequentadas por rapazes, por homens, e isso é um 
facto que qualquer estatística pode confirmar. A supremacia das mulheres nas universidades significa 
apenas isto, que há maior número de raparigas do que de rapazes e, se achar que não, podem agendar e 
na próxima reunião da Assembleia trazem umas estatísticas, portanto, isso é um facto e está confirmado. 
Quanto àquilo que “não se sabe como é que alguém é capaz de escrever” disse que, realmente, só uma 
mulher é que é que é capaz de escrever uma coisa destas, efetivamente é um facto e o senhor não deve 
estar devidamente informado. Há bem pouco tempo a Escola Secundária da Baixa da Banheira teve 
sessões de esclarecimentos, debates e passagem de documentários sobre a mutilação genital feminina 
que é habitual em populações africanas, sobretudo guineenses, e não só. Essa tradição, que é praticada 
domesticamente por mulheres curiosas, e para esclarecer o motivo desta “enormidade” que escreveu, e 
pela qual assume a responsabilidade pela sua “ignorância”, depois, a nível universal, reverte-se, 
localmente nos países onde essas comunidades residem, uma vez que trazem as tradições consigo. 
Portanto, considera que é obrigação das sociedades acolhedoras tentarem esclarecer e contrariar este 
tipo de tradições, porque as mulheres não são “os touros que vão para a tourada e são espetados”, e 
pediu desculpa mas tem que o dizer, porque é uma violência e é uma violência física. Lamenta mas é esta 
a sua posição. 
 
Sr. Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que queria reforçar aqui, porque depois deste esclarecimento que não foi um esclarecimento a nada 
do que foi dito aqui pelo seu camarada João Figueiredo, o que lhe apetece dizer é que estão 
completamente de acordo com este reconhecimento destes avanços que as mulheres conquistaram, 
reveem-se perfeitamente, agora não se reveem nesta radicalização desta escrita porque parece que estão 
aqui homens contra mulheres. O que existe é uma luta de classes e é a luta dos trabalhadores, é isto que 
é o que está em questão no Dia das Mulheres, não é nada desta guerra de géneros. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu as moções a votação. 
 
Submetida a moção apresentada pelo BE 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 do PAN. 
 
Submetida a moção apresentada pelo PS a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezasseis 
votos a favor, sendo um da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; quinze 
abstenções da CDU. 
 
 



 

   Página 16 de 63 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do Sr. João Figueiredo da CDU 
“Eu lamento não ter sido suficientemente explícito. Naturalmente que todos nós repudiamos aquilo que 
levou à criação do Dia Internacional da Mulher. Nós apoiamos a realização do Dia Internacional da Mulher 
exatamente porque existe sentido que este dia seja comemorado, porque, infelizmente, existe sentido para 
que este dia seja comemorado. O que nós não nos podemos rever, e não nos revemos, é exatamente 
naquilo que o meu camarada Eduardo Teixeira disse, é que isto não é uma guerra de sexos, não há terreno 
masculino, não há terreno feminino, existe um terreno da humanidade. 
A questão da mutilação genital feminina é claro que é inominável, agora o que está escrito neste texto é 
que é na sequência das migrações, e não é verdade, é um fator cultural, infelizmente, ainda é um fator 
cultural, e não me atrevo a compará-lo com mais nada porque já é suficientemente horroroso. 
Disto isto, estas questões de género, e como também está dito na moção, no trabalho é algo que é 
perfeitamente sensível e nota-se. Notamos perfeitamente, está escrito e são os dados oficiais assim que 
o dizem que, no caso dos salários dos trabalhadores, as mulheres têm os salários mais baixos, as mulheres 
têm, por exemplo, a maior afetação do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional que o Governo 
PS recusou aumentar e esse aumento do salário mínimo nacional seria mais um fator de igualdade entre 
homens e mulheres. 
Portanto, é por este motivo que nós não podemos, ou pelo menos no meu caso não posso aprovar esta 
moção, não é que esteja, no fundo, contra.” 
 
Declaração de Voto da Sra. Antonieta Mendonça do PS 
“Não era diretamente uma declaração de voto. Eu só queria esclarecer…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que só podia apresentar uma declaração de voto. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Disse que assim se abstinha. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de declaração de voto solicitou à CDU que procedesse à apresentação 
do documento E. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
“Edifício do antigo Quartel dos Bombeiros da Moita. Da sua grandeza à sua desgraça 
As condições em que se encontra o antigo edifício do Quartel de Bombeiros da Moita é motivo de grande 
preocupação e consternação para a população. Não só pelo aspeto de abandono e degradação que exibe, 
mas igualmente pelos usos indevidos que lhe são dados e pela manifesta insegurança que representa. 
Anunciada que foi a sua aquisição no final de 2007 pelo então Ministro da Administração Interna com o 
objetivo de instalar o novo Posto da GNR da Moita, ao longo dos últimos anos a situação do antigo Quartel 
dos Bombeiros tem vindo a deteriorar-se, tornando-se num problema de segurança e de saúde pública 
para a população da Moita. 
Fugindo às responsabilidades e aos compromissos assumidos, os sucessivos Governos têm descorado a 
solução para este problema. Quer na melhoria das condições para as forças de segurança exercerem a 
sua atividade, as quais continuam num edifício cedido pela Câmara Municipal da Moita e sem qualquer 
contrapartida por parte do Ministério da Administração Interna/MAI, quer na reabilitação do edifício do 
antigo Quartel dos Bombeiros. Acresce ainda que a Câmara Municipal disponibilizou-se, quer para as obras 
de recuperação do edifício do Posto Territorial da Moita (propondo que a GNR comparticipasse apenas 



 

   Página 17 de 63 

com metade do custo), quer para a cedência de um terreno para a construção do novo quartel da GNR na 
Moita. 
Depois de várias promessas de deputados e de responsáveis governativos destes partidos, que 
reconhecem as más condições em que as forças de segurança exercem a sua atividade, nomeadamente 
no posto da GNR da Moita, no momento de honrarem o seu compromisso em sede de Orçamento de 
Estado, para contemplar verbas para a solução destes dois problemas, o que assistimos até à presente 
data é que estes partidos ou votam contra ou se abstêm, perante as propostas apresentadas para a sua 
solução. 
Com esta postura de recusa pelas soluções e propostas apresentadas para resolver o problema, a Moita 
e os seus moradores são quem sofre as consequências de (con)viver dia-a-dia com um edifício destruído 
no centro da vila, onde acontecem incêndios, vandalismo, práticas desviantes e perigo eminente. Este é o 
resultado das promessas não cumpridas por sucessivos Governos, que nada têm feito para impedir que o 
antigo Quartel dos Bombeiros da Moita chegasse ao ponto em que se encontra. 
Só de recordar que foi naquele edifício que funcionou uma escola, em que centenas de crianças e jovens 
construíram e desenvolveram a sua formação académica, que foi naquele edifício que funcionou uma 
biblioteca pública, em que centenas de crianças, jovens e adultos tiveram acesso pela primeira vez a livros 
e publicações gratuitas, que foi naquele edifício que durante anos se aquartelaram os Bombeiros 
Voluntários, e que centenas de crianças, jovens, adultos e idosos por lá passaram ou de lá receberam a 
assistência necessária, só de recordar que este edifício teve esta honrosa “vida” e neste edifício se 
“construíram” tantas vidas, como é possível o Ministério da Administração Interna permitir esta crueldade? 
Como é possível os Governos ignorarem a degradação e as condições de segurança deste edifício que é 
sua propriedade? 
Só é possível, porque os sucessivos Governos e os deputados que os sustentam na Assembleia da 
República, têm votado no sentido de manter e permitir esta situação de abandono e insegurança do antigo 
Quartel dos Bombeiros. 
Face ao exposto, e considerando que esta Assembleia Municipal e os membros que a integram, têm o 
dever de tomar posição perante quaisquer órgãos do Estado ou entidades públicas sobre assuntos de 
interesse para o município e na salvaguarda da população; 
Considerando que a condição do edifício exige urgentes e adequadas medidas para evitar perdas de vidas 
e bens pessoais; 
Considerando que não estão asseguradas as necessárias condições para o cumprimento da missão da 
GNR no território abrangido pelo Posto Territorial da Moita; 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 23 de Fevereiro de 2018, delibera: 
1) Exigir ao MAI as medidas adequadas para no imediato garantir a segurança no edifício do antigo Quartel 

dos Bombeiros da Moita e apresentar uma solução digna para aquele espaço; 
2) Exigir ao Governo a dotação orçamental necessária para a construção do novo Quartel da GNR na Moita. 
Os eleitos da CDU” 
Apesar de não estar referido na moção, solicitou que, caso seja aprovada, os serviços a enviem para o 
Ministério da Administração Interna, para os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, para a 
GNR e para a comunicação social, local e regional. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Sr. Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Antes de falar do estado do quartel dos bombeiros, e mesmo do quartel da GNR, quis falar numa outra 
questão que tem a ver com uma situação que se arrasta desde sempre, há anos, e julga que já não estava 
aqui na Assembleia Municipal há doze anos, ou um pouco mais, mas veio encontrar outra vez aqui a 
mesma forma de elaborar este tipo de documentos, que, aliás, neste mandato teve a sua estreia na sessão 
anterior com a moção apresentada pela CDU relativamente aos médicos de família. 
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A oposição viu-se confrontada, e está a falar obviamente do Partido Socialista, com a apresentação de 
temas muito sérios, como foi a questão dos médicos de família, e agora esta do estado do antigo quartel 
dos Bombeiros mas, como se diria na gíria, abordados com “muita manha”. O que quer dizer com isto é 
que há todo um preâmbulo, como é o caso desta moção, verdadeiramente provocatório e o preâmbulo 
provocatório tem uma intenção, daí a “manha”, tem a intenção de levar a que, perante a provocação, no 
caso o Partido Socialista, porque é sobre ele que está a falar, tenha que decidir como é que faz a sua 
votação, mesmo que concorde, em determinados momentos, com o corpo da deliberação, e confrontar-se 
com uma decisão. 
Concordando, e neste momento está a falar em abstrato, não está a falar em nada em concreto, com a 
deliberação que está no documento X ou Y não é possível que, à partida, quem escreve isto escreva na 
base da ofensa para provocar um voto contra e a seguir fazer a exploração caciqueira fora desta sala, 
depois de acabadas as reuniões. Este é um método utilizado desde sempre, há mais de quarenta anos, 
pela CDU, pelas suas diversas formas de coligação, ou individualmente, enquanto PCP, e que o PS, e vai 
utilizar uma palavra muito usada por esta força política, repudia. Isto não é forma, no século XXI, de fazer 
política, isto não é forma, no século XXI, de procurar consensos, isto não é forma, de todo, no século XXI, 
de trazer ao concelho da Moita alguma harmonia para encontrarem soluções adequadas para aquilo que 
as populações esperam de si. Portanto, obviamente, protesta por esta permanente metodologia 
provocatória que os documentos que aqui são apresentados, quase na sua larga maioria, trazem 
subjacente. 
Feita esta declaração de ordem política, disse que iria então ao quartel dos bombeiros, à história, ao 
abandono, à cedência versus permuta, sendo que a história se conta de forma muito rápida, até porque a 
própria, a partir de determinada momento, foi protagonista dela. 
No primeiro governo do Engenheiro José Sócrates, o senhor Ministro da Administração Interna da altura, 
Dr. Rui Pereira, em que aliás era Sr. Presidente de Câmara o atual Presidente da Assembleia Municipal, 
anunciou a aquisição do antigo quartel dos Bombeiros na cerimónia de inauguração/aniversário do novo 
quartel dos Bombeiros, com o objetivo de vir ali a ser implementado o novo quartel da GNR, que 
obviamente seria objeto de obras de requalificação, sendo que isto ocorreu nas partes finais dessa 
legislatura. Entretanto, iniciou uma segunda legislatura, que teve curta vida como se recordarão, e curta 
vida porque foi aliás no momento, e não é esse o tema, das perturbações do ponto de vista das finanças, 
da chamada crise europeia e internacional, e o Governo caiu e entrou ao serviço o PSD/CDS-PP que teve 
no exercício do poder durante mais de quatro anos, quase quatro anos e meio. A degradação deste edifício 
começou-se a dar, e não tendo presente a data, foi aceite que já não seria ali feito o edifício da GNR, que 
se optaria por outra solução e que aquele viria a ser objeto de uma permuta pelo lote dois da Urbanização 
Municipal da Mãe D´Água Sul. 
Diz aqui este documento, com o qual concordam em absoluto com os dois primeiros parágrafos, e logo no 
terceiro parágrafo que “Fugindo às responsabilidades e aos compromissos assumidos, os sucessivos 
Governos do PS e do PSD…”, mais à frente “Depois de várias promessas de deputados…” – e aqui se 
colocassem o seu nome tornaria a coisa mais transparente porque é, obviamente, por estar aqui que 
aparece, pela primeira vez a palavra “deputados” – “… de responsáveis governativos…”, e depois, mais à 
frente, outra vez a mesma dose “Só é possível, porque os sucessivos Governos e os deputados que os 
sustentam na Assembleia da RepúblicaI…” – e a agora repare-se – “têm votado no sentido de manter e 
permitir esta situação de abandono e insegurança do antigo Quartel dos Bombeiros.” A Assembleia da 
República votou qualquer coisa, em que os deputados do Partido Socialista votaram, para manter o 
“abandono e insegurança” do antigo quartel. Isto é feito exatamente pelos mesmos que na moção anterior 
exigiam rigor e explicações relativamente ao que estava escrito algures por alguém do PAN. 
É inqualificável, e repetiu, é inqualificável o estado em que se encontra o ex-quartel dos Bombeiros. Este 
Governo já leva dois anos e já podia ter feito qualquer coisa. Não o fez. Está errado, e está errado ao ponto 
de, inclusive, ter sido questionada pelo Partido Socialista na Assembleia da República pela pergunta quatro 
mil novecentos e oito, na segunda sessão legislativa, a situação do processo de permuta do ex-quartel dos 
Bombeiros Voluntários da Moita, dirigida o Ministério das Finanças e não da Administração Interna, porque 
o dossier está na Direção-Geral do Tesouro para se concretizar a permuta e não com o Ministério da 
Administração Interna. Esta formulação de pergunta foi feita no dia trinta e um de julho de dois mil e 
dezassete, pelos tais socialistas que votaram contra não sei o quê, e até ao dia de hoje não obteve resposta 
o que é inaceitável, e apesar de ser uma das subscritoras repetiu que é inaceitável. 
Após falar sobre o abandono e das diligências sobre o abandono disse que iria falar da questão da 
cedência versus a permuta, que até hoje não percebeu. Percebe que é da vida, porque a vida tem 
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alterações, que se tenha abandonado a ideia de requalificar aquele edifício que, aliás, está num estado 
perfeitamente inaceitável para neste momento, do seu ponto de vista, ser requalificado, e que se tenha 
entendido fazer noutro local o quartel da GNR, e aproveitou para dizer que também foram feitas perguntas 
sobre isso, a pergunta seiscentos e quarenta e um, da primeira sessão legislativa, e a pergunta cento e 
cinquenta e set, na segunda sessão legislativa, cuja resposta está no site do Parlamento onde se diz que 
a construção deste posto territorial da Moita consta da lista de prioridades do investimento a ser 
executado, sendo óbvio que têm que apressar essa lista, mas está no elencar dos investimentos quanto a 
forças de segurança este quartel que é, de facto, um dos prioritários. 
Voltando à questão da cedência versus permuta, que é uma coisa que não entende rigorosamente nada, 
e está aqui uma testemunha daquilo que vai dizer, porque na altura era Presidente de Câmara e a própria 
era Governadora Civil, disse que, e para falarem clarinho uns com os outros, em cima da mesa, na altura, 
uma vez que a própria só fez os segundos dois anos da legislatura no cargo e este dossier já estava em 
andamento, eram duas opções, ou a construção de um quartel novo num determinado sítio, e é importante 
que isto fique claro e é aqui que tem uma testemunha de primeira linha, por cedência daquele terreno em 
direito de superfície por parte da Câmara ou a aquisição aos Bombeiros Voluntários do antigo edifício para 
fazer a tal requalificação, porque havia aqui uma coisa que toda a gente omite mas que é bom pôr já, como 
disse, em cima da mesa que é o facto de este dinheirinho fazer muita falta aos bombeiros e para quê, para 
pagar a construção do novo quartel dos Bombeiros, portanto, quer a própria, sendo da terra e percebendo 
a sensibilidade que o assunto tinha, quer o Sr. Presidente da Assembleia, enquanto Presidente da Câmara, 
não levantaram obstáculos. Coisa estranha é que de repente o processo evolui, abandona-se a ideia de 
requalificar o ex-quartel para a GNR para passar então a ser no célebre terreno, só que acabou-se a 
cedência e passou a permuta, permuta que, apesar de tudo, não está concretizada mas quis que ficasse 
registado para a história aquilo que agora acabou de referir. 
Portanto, querem dizer aos eleitos da CDU que partilham das suas preocupações relativamente às duas 
questões que apontam, a primeira quanto ao estado inaceitável de degradação do ex-quartel, a segunda 
porque, obviamente, entendem que ontem era tarde para a construção de um novo quartel da GNR. Não 
os podem, obviamente, acompanhar, porque se há coisa que não são é masoquistas, numa moção que 
lhes aponta dedos de forma incorreta, com falta de rigor e, de facto, de uma maneira muito, muito ofensiva, 
porque perante esta coisa dos “sucessivos governos”, como referem, quis lembrar que o único governo, 
de facto, do Partido Socialista que está perante este facto objetivo que acabou de referir é este que está 
em curso e que tem dois anos, não é outro. Se há aqui que dizer porque é que o processo da GNR não 
avançou terão que recuar um bocadinho mais atrás, mas como o país também não avançou em coisíssima 
nenhuma, só recuou, no passado mais recente, obviamente, que não vale a pena estarem aqui a perder 
tempo, é “chover no molhado” e isso já está passado. 
O Partido Socialista aqui, não sendo um problema existencial, tem de tomar uma decisão, tanto mais que 
foi solicitado na leitura da moção, apesar de não estar escrito, o pedido de publicação desta moção. Como 
calcularão, sendo o PS favorável aos dois pontos da deliberação “1) Exigir ao MAI as medidas adequadas 
para no imediato garantir a segurança no edifício do antigo Quartel dos Bombeiros da Moita e apresentar 
uma solução digna para aquele espaço”, e aqui teria que dizer, obviamente, com a concretização da 
permuta, e depois um segundo ponto, com uma linguagem que não é a do PS porque não é assim que 
falam, “2) Exigir ao Governo a dotação orçamental….” mas, traduzido na linguagem do PS, é pretenderem 
que o que foi assumido como prioridade no caderno de investimentos nas forças de segurança avançasse. 
Mas, mesmo assim e deixando de lado estes pormenores de linguagem, estão de acordo com isto mas 
não estão de acordo, de todo, com o texto que apresentam com exceção dos dois primeiros parágrafos. 
Portanto, como devem calcular, ver a votação do PS numa publicação deste texto seria uma verdadeira 
loucura, pelo que perguntou à CDU se estava disponível para reformular o que aqui tem, no sentido do 
Partido Socialista votar a favor dos dois pontos mas, obviamente, exigindo o rigor da história que importa 
trazer aqui, com toda a transparência para cima da mesa. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que tinha inscrições do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira, do Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia da Moita, do Sr. Luís Morgado do BE e do Sr. João Faim da CDU, e que 
agradecia que, durante as intervenções da CDU respondessem à questão colocada pelo PS. 
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Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Disse que nem sabia como começar porque, na última Assembleia, foi aqui maltratado, foi ofendido e não 
respondeu à letra. Hoje são todos, depois embrulha-se isto tudo muito bonito mas acha que isto não pode 
continuar porque senão respondem na mesma medida. 
Depois, basta percorrer o site do PS Moita para perceber que quem utiliza as moções que aqui são 
apresentadas lá fora, com sentido desvirtuado, não é a CDU, é o PS, com linguagem trauliteira, caceteira, 
exatamente o que a Srª Eurídice Pereira disse, basta verem, pelo que desafiou todos a verem um e outro 
site para verem quem aproveita ou não e quem desvirtua tudo. Não é a CDU, é o Partido Socialista. 
Para fazer uma pequena explicação disse que, se os considerando estão corretos, ou seja, as duas 
propostas de deliberação, que é do que se trata a moção e que tem um enquadramento, também está 
correta aquela afirmação que dizia que “na votação isto não mereceu a devida atenção”, não há dotação 
orçamental porque não houve dotação orçamental para resolver este problema, não houve. 
É um problema do qual se lembra perfeitamente, é um problema cuja resolução foi anunciada em 2006 
no Quartel dos Bombeiros, com pompa e circunstância, e que criou nas pessoas a expectativa de que 
aquilo ia ser resolvido rapidamente, o que não foi. A questão é que já houve lá um incêndio, há prostituição, 
e há muitas situações ali, no centro da vila da Moita, que não podem acontecer e a verdade é que isto 
aconteceu neste período em que houve três governos e, portanto, os “sucessivos governos” não é ofensa, 
dizer que os “sucessivos governos” não resolveram o problema não é ofensa, é a verdade. Ninguém está 
a dizer que os “sucessivos governos” não resolveram o problema porque são muitos maus e querem o mal 
do concelho da Moita pelo que, se alguém percebeu isto, o problema não está em quem escreveu, está 
em quem leu e em quem entendeu, mas que os “sucessivos governos” não resolveram é um facto 
assumido, como a Srª Eurídice Pereira aqui também assumiu. 
Sobre outras duas questões que lhe parecem fundamentais e de princípio, disse que é completamente 
implorável que alguém se ofereça para redigir quase um documento de outro, porque estão aqui, são 
membros eleitos pelo povo, representam forças políticas com ideias diferentes, com maneiras de atuar 
diferentes e isso deve ser respeitado. Não entender isto é não respeitar a democracia, porque não estão 
a propor uma alteração de uma frase, estão a propor a alteração de um sentido de um documento, o que 
é grave, o que é grave. Está aqui uma tentativa de limitar a liberdade das pessoas a opinarem, a fazerem 
propostas e a discutirem. A CDU coloca uma questão, o PS coloca outra, discutem e há de se entender 
aqui qualquer coisa, ou não, o que é legítimo, e nem sempre o consenso é o melhor conselheiro. 
O que está aqui é a pura verdade pelo que desafiou, quem quer que seja, a demonstrar que há aqui alguma 
mentira, alguma “manha”, porque não basta dizer que é “manhoso” ou que “são manhosos”, como na 
última sessão em que o chamaram de mentiroso e não o provaram, porque não se pode chamar nomes 
às pessoas mas foi aqui apelidado de mentiroso e não o provaram, e tem família, tem amigos. Para que 
fique bem claro, disse que se há aqui alguém com “manha”, com postura caciqueira e com ofensas, não 
tem sido a CDU neste mandato, e não admite, enquanto membro eleito pela população, que lhe venham 
agora dizer o que é que tem de pensar, o que é que tem de escrever, o que é que tem que dizer ou o que 
é que tem de aplaudir, porque não funciona assim. 
Portanto, se houvesse aqui uma alteração de semântica estavam disponíveis, agora para levar uma 
“raspanadela” enviusada com o objetivo de camuflar responsabilidades não, isso é inadmissível, e como 
“quem não se sente não é filho de boa gente” deixou a nota que na próxima vez que os ofenderem vão 
responder à letra. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Disse que, face à intervenção da Srª Eurídice Pereira, membro desta Assembleia pelo PS, se os seus 
contributos servirem de alguma coisa para que esta se reveja naquilo que disse e atendendo a que o está 
escrito nesta moção é só e tão só a verdade, não está aqui uma única linha, frase, que não esteja no seu 
devido enquadramento, lembrou que a proposta de lei número nove de dois mil e onze para os postos da 
GNR em Setúbal, apresentada pelo PCP, foi rejeitada em comissão com os votos contra do PS e a 
abstenção do PSD e do CDS. O PS votou contra uma proposta apresentada pelo PCP para a construção de 
postos da GNR, no qual se incluía o posto da GNR da Moita. 
Depois, quanto aos “deputados”, disse que não tem nada contra a deputada Eurídice Pereira e que não 
se estava a referir a ninguém em particular, referiu-se tão só a deputados do PS e do PSD-CDS, sendo que 
também por cá passou o deputado Fernando Negrão e que também se preocupou muito com as condições 
em que se encontrava o posto da GNR. 
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Também não é mentira nenhuma que foi anunciado pelo Ministro Rui Pereira que a aquisição do antigo 
quartel dos Bombeiros da Moita tinha como objetivo o aquartelamento do posto da GNR da Moita, para os 
militares exercerem, em pleno, as suas funções porque era evidente que o atual posto não tinha condições. 
A moção que aqui está não tem subterfúgios nenhuns, é a verdade, e é provável que as pessoas se 
incomodem com a verdade porque se assumiram um compromisso e depois não o cumpriram, 
naturalmente, têm de ficar incomodados com as verdades, portanto, se isto ajudar a Sra. Eurídice a votar 
favoravelmente pode confirmar que a proposta de lei número nove de dois mil e onze fundamenta esses 
artigos que diz que não correspondem à verdade, e não foi só uma vez, porque as propostas foram 
rejeitadas em votação de PIDDAC mais do que uma vez pelo Partido Socialista. Logo, se falta “verdade”, 
não faltam exemplos da falta de compromisso do Partido Socialista. 
Disse ainda que andam nisto há dez anos, muda o governo muda a intenção de requalificar o quartel dos 
Bombeiros, vem o outro governo e diz que quer trocar o quartel dos bombeiros por um terreno, vem outro 
governo e volta à posição inicial e andamos nisto, andam os governos a enganar a população da Moita há 
dez anos com palavreado, com adiamentos e o que se revelou aqui hoje foi precisamente isso, é um 
palavreado só para “chutar para canto” a responsabilidade que têm em resolver aquele problema. 
É um facto, e toda a gente reconhece, que o que está ali é um fenómeno e que é um perigo para a 
população, é um fenómeno que toda a gente reconhece, e o que lamentam é que, para alguns, 
nomeadamente para o PS, seja um facto difícil de aceitar. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Disse que não entram nessa “esgrima” mas é aborrecido que numa Assembleia em que têm em mão 
propostas concretas, que devem ser lidas e ouvidas com alguma pressão, às tantas, por uma “esgrima 
lateral” se perca todo esse peso, esta é que é a verdade. 
Vão votar a favor da proposta porque é exatamente a sua vertente deliberante que é o objetivo que os 
move nesta Assembleia, agora a outra “esgrima” não se metem nela, até porque não estão nela nem 
animam a que isto se faça porque já estão nesta hora na Assembleia a discutir moções e recomendações, 
e tem muitas dúvidas da eficácia política, do efeito concreto, que tudo isto vá ter. 
Raramente apresentam saudações ou moções, até porque têm a noção da sua dimensão e não vão estar 
aqui “em bicos de pés”. É uma opção dos amigos do Bloco de Esquerda aqui nesta Assembleia, porque 
não querem ter aquela sensação de pretender manipular, ter a hegemonia, nada disso. De facto, se hoje 
existem aqui moções com questões importantes a deliberar esta é uma delas e estão aqui, perfeitamente, 
a desvalorizá-la e a desvalorizar o impacto político que ela deve ter. 
Assim não dá, ou se fazem moções que correspondem a deliberações ou apontam deliberações, 
naturalmente com exigências, para servir a população ou se é para fazerem aqui, com o objetivo tático, e 
também estratégico, de conseguir conquistar a unanimidade isto perde peso político, não tem sentido 
nenhum e estão aqui à horas a discutir moções. Esta é que é a verdade. 
Aproveitando isto e esta moção, que irão aprovar exatamente pela sua vertente deliberativa, disse que há 
uma questão que quer esclarecer para registo histórico, porque há uma grande mania, aqui na Moita, de 
dizer que o quartel dos Bombeiros foi escola mas não, aquela cedência de terrenos para o quartel dos 
Bombeiros foi aqui feita nesta sala, pela Câmara, no 1º de Maio de 1968 e os próprios bombeiros é que 
construíram aquilo, pedra a pedra, tijolo a tijolo. Passado algum tempo, depois de construído, foram postos 
na rua de um dia para o outro porque a Câmara decidiu, com outras instituições do Governo da altura, que 
aquilo fosse escola, e os bombeiros, após o 25 de Abril, ocuparam aquilo porque aquilo foi deles. 
Por graça, e também para ficar para registo, para que se conheça a história, disse que a Câmara quando 
deu não deu um terreno que era seu, deu um terreno que era do Ministério do Exército, o que depois foi 
uma grande carga de trabalhos para os Bombeiros e, nomeadamente, para a Câmara Municipal, e isto 
passou por si porque era Presidente da Direção no início do projeto do novo quartel, para se conseguir 
colocar o terreno ao dispor e na propriedade dos Bombeiros. Isto foi assim e que ninguém se engane, 
porque aquilo foi roubado e reocupado após o 25 de Abril. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Disse que ia tentar não repetir aquilo que já foi referido pelos seus camaradas nas intervenções anteriores, 
mas não podia deixar de lembrar que, por vezes, as verdades doem e as verdades doem quando têm uma 
postura num sítio e uma postura no outro. Quando, numa sede de assembleia municipal, porque fica bem 
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porque estão na terra, são exacerbados defensores da população mas quando estão em determinados 
locais decisórios, com grande impacto na política nacional, o sentido de voto já não é o mesmo. Há 
verdades que doem e qualquer semântica que se coloque em qualquer texto que ponha a nu esta 
contradição deixa as pessoas embaraçadas, não lhe vai é chamar “manha” política porque não gosta, não 
gosta de ofender as pessoas como também não gosta de ser ofendido, não vai falar em “caciquismo local” 
de quem anda há muitos anos na política e nestas coisas, porque também não gosta e não vai chamar 
isto às pessoas porque também não gosta que lhe chamem a si. 
Mas, a verdade é que são ditas coisas com alguma gravidade porque ficam muito embaraçados, ficam 
muito atrapalhados quando os colocam perante as evidências e a evidência está ali, a evidência está num 
quartel de bombeiros que poderia ser outra coisa, um edifício de grande interesse para esta terra, mas 
que está ali no estado em que a moção documenta, e isto é inegável. É inegável que se trata de um sítio 
estratégico, um sítio central da nossa vila, da sede do concelho, junto a uma coletividade onde praticam 
desporto centenas de crianças, a um pavilhão municipal, a um parque municipal, a uma biblioteca e a 
imagem é aquela, porquê? Será que é aquela a imagem que agrada àqueles que chamam ao concelho da 
Moita a Roménia? É aquela a imagem que querem fazer do concelho da Moita? Porque, quando é para 
decidir, não decidem e a verdade é que já estão há dois anos para decidir. 
Já aqui foi dito nesta Assembleia que a Direção-Geral do Tesouro tinha que decidir, e parece que já decidiu, 
e o Ministério da Administração Interna não decide. Então não há responsabilidade nisto? Então é o quê? 
Estão com medo da responsabilidade? Assumam a responsabilidade porque é uma questão de postura 
política séria e não de semântica. 
Quis também, uma vez que incomoda tanto ao Partido Socialista vir aqui nomeado “os sucessivos 
Governos do PS e do PSD/CDS”, propor ao seu camarada que apresentou a moção que retirasse a 
designação dos partidos e que pusesse só “os sucessivos Governos” porque assim, com certeza, já 
ninguém faria um exercício de autoflagelação em torno da verdade. Mas a culpa é de quem? Não é dos 
governos? Isso não podem tirar porque vão desvirtuar e estão aqui para falar a verdade, estão aqui para 
expor as coisas com verdade e não para andar aqui numa atrapalhação, porque há aqui outros objetivos. 
Veja-se, como também já foi aqui dito, que lá na sede onde se vota o orçamento de Estado, foram 
apresentadas propostas de resolução e essas mesmas pessoas, com muitas perguntas exacerbadas, não 
votaram favoravelmente. Portanto, para aliviar esta proposta de autoflagelação, se isso ajudar a votar na 
verdade e se o seu camarada que apresentou a moção estiver de acordo, retiram a designação dos 
partidos e fica só “sucessivos Governos”. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a sugestão feita perguntou ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel, se 
aceitava a alteração. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Disse que sim porque não desvirtuava a moção, uma vez que o tema central mantém-se porque, de facto, 
são os governos que não resolvem o problema. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou então que a alteração será no terceiro e no sétimo parágrafo, onde está “os sucessivos 
Governos do PS e do PSD/CDS” e passará a constar “os sucessivos Governos”. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Disse que sim no caso desta proposta ser aceite pelo Partido Socialista, no caso de não ser aceite com 
certeza que não. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Tendo havido disponibilidade para uma alteração à proposta pediu, nem nome do Grupo Municipal do PS, 
que fizessem uma interrupção de cinco minutos porque têm uma contraproposta mas têm que a elaborar. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a solicitação informou que iriam suspender a Assembleia durante cinco minutos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou os trabalhos e deu a palavra ao Grupo Municipal do Partido Socialista. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Como fundamentaram o pedido de interrupção de cinco minutos para apresentação de uma 
contraproposta disse que queriam saber se ela é aceite para a poderem apresentar. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que deverá primeiro apresentar a contra proposta para que ela depois seja analisada e, 
eventualmente, ser ou não aceite. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Disse que a apresentaria, como é evidente, mas se não houver disponibilidade para o diálogo não valeria 
a pena apresentá-la. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que foi aceite a apresentação da contraproposta. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Começou por dizer que em relação à questão que falaram da identificação dos governos, pormenor sobre 
o qual não vai entrar em grandes especulações, existem parágrafos que são construídos nessa base os 
quais, por essa força, vão propor alterações. 
Assim, disse que quanto ao primeiro e segundo parágrafo concordavam. 
Quanto ao terceiro parágrafo propõem uma única alteração e que passe a dizer “(…) compromissos 
assumidos por diversos Governos têm descorado”. 
Quanto ao quarto parágrafo disse que havia aqui um conjunto de referências que daria para outro tipo de 
discussão, mas que não querem mesmo entrar nessa discussão agora pelo que ficará para outros 
momentos, e propõem que o parágrafo fique “Depois de várias promessas que reconhecem as más 
condições em que as forças de segurança exercem a sua atividade, nomeadamente no postos da GNR da 
Moita, ainda não se verificaram as devidas concretizações.”. 
Quanto ao quinto parágrafo disse que propõem que começasse “Com o arrastar da situação”, depois 
pegava com “a Moita e os seus moradores…” e todo o resto do parágrafo ficava tal como está. 
Quanto ao sexto parágrafo disse que ficava igual até onde diz, no final, “edifício se “construíram” tantas 
vidas», passando para a interrogação seguinte «Como é possível os Governos ignorarem a degradação e 
as condições de segurança deste edifício que é sua propriedade?». 
Quanto ao sétimo parágrafo disse que propõem a sua retirada porque, e reiterou que não é o momento, 
porque é tardio, para discutirem aqui agora como é que são apresentadas as propostas fora do âmbito do 
concelho da Moita, e certamente vai haver aqui espaço para falarem sobre isso, porque o que aqui está 
escrito é “(…) têm votado no sentido de manter e permitir esta situação de abandono e segurança do 
antigo Quartel dos Bombeiros” e nunca ninguém votou isto em lado nenhum, fosse quem fosse, nunca 
ninguém votou favoravelmente que o abandono do quartel dos Bombeiros existisse. 
Quanto aos três parágrafos seguintes propõem que se mantenham como estão bem como a parte 
resolutiva que deve ficar como está. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após a apresentação da contraproposta, e porque pensa que não vão discutir as sugestões de alteração, 
perguntou somente se eram aceites ou não. 
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Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Disse que, no que se refere aos primeiros parágrafos, não vê inconveniente nenhum nas alterações 
sugeridas uma vez que elas não retiram o espirito da moção, não deixa de ser verdade, ainda que não 
acrescente mais nenhuma medida nem acrescente mais nenhum elemento a esta moção. 
Já relativamente ao último aspeto considera que está a retirar o sentido da moção porque querem 
identificar, claramente, que o facto de não terem votado favoravelmente a requalificação daquele edifício 
permite que ele se mantenha no estado em que está. Se no orçamento de Estado é proposto, ao nível do 
PIDDAC, a requalificação do edifício do quartel dos Bombeiros para assegurar o aquartelamento das forças 
de segurança, ao não votarem favoravelmente essa proposta significa, naturalmente, que estão a votar 
favoravelmente e a assumir que aquele edifício se mantenha mais uns anos no estado em que está, como 
aqui se diz, nesta “situação de abandono e insegurança do antigo Quartel dos Bombeiro.” 
O quartel de Bombeiros está abandonado e é motivo de insegurança, pelo que estar a retirar este parágrafo 
é estar a desvirtuar o propósito desta moção, que é precisamente a questão do abandono, da insegurança 
e da saúde pública que está em causa naquele edifício. 
Concluindo disse que aceitavam as alterações respeitantes aos primeiros parágrafos mas neste último 
não porque não faz sentido uma vez que desvirtuava completamente a responsabilidade. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Pediu novamente a palavra para dizer, num último esforço e lendo o parágrafo em questão “Só é possível, 
porque os sucessivos Governos do PS e PSD/CDS e os deputados que os sustentam na Assembleia da 
República,” – e aqui pediu que reparassem -  “têm votado no sentido de manter e permitir esta situação 
de abandono e insegurança do antigo Quartel dos Bombeiros.”, que nunca houve proposta nenhum, onde 
quer que fosse, onde quer que fosse para que votassem favoravelmente o abandono e a insegurança do 
antigo quartel dos bombeiros. Quererão dizer alguma coisa mas, de certeza absoluta, que não é isto porque 
isto nunca ocorreu em parte nenhuma, nunca ninguém votou, fosse quem fosse, PSD, CDS, CDU, PAN, 
Bloco, nada que garantisse que o abandono e a insegurança do antigo quartel dos bombeiros continuasse. 
Terminou reiterando que quererão dizer outra coisa qualquer, mas de certeza absoluta que não pode ser 
isto porque isto não existe. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Disse que o sentido deste parágrafo, como já foi explicado logo aquando da apresentação da moção, é 
para clarificar e que, como também já aqui foi dito pela bancada da CDU, existiram propostas em sede de 
orçamento de Estado, em sede de discussão e aprovação de orçamento de Estado e em sede de comissões 
em que houve senhores deputados da Assembleia da República que não votaram favoravelmente, ou seja, 
votaram contra ou abstiveram-se, e o votar contra ou abster-se, numa situação para resolver um problema, 
não está a contribuir para a sua resolução, tão simplesmente isto. Retirar este parágrafo é desvirtuar a 
moção e não podem estar a branquear comportamentos, nem podem estar a desvirtuar a realidade. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a sua preocupação é procurar que, democraticamente, os documentos que daqui saem 
tenham, se possível, o maior consenso. Não é necessário, não é obrigatório, porque têm divergências de 
natureza, de princípios, de políticas e de formas de estar, mas têm de respeitar sempre a de cada um 
ainda que, por vezes, possam extravasar um pouco mais. 
Porque o seu papel aqui é essencialmente esse e para chegar a uma conclusão sobre a moção, confirmou 
que de início foi dito pela CDU que estava disponível para retirar a referência aos partidos para, no repto 
lançado pelo Partido Socialista, esta moção ter o maior acolhimento possível. Em seguida, o Partido 
Socialista pediu cinco minutos de intervalo e fez sugestões que até ao sétimo parágrafo obtiveram o 
acolhimento mas a CDU não acolheu a retirada do sétimo parágrafo, sem a qual o Partido Socialista não 
votará favoravelmente. Assim, perguntou à CDU como é que fica a proposta de moção final. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Disse que, tendo em conta a opinião de vários membros da bancada da CDU, é demais evidente que este 
parágrafo reflete aquilo que se passou na realidade. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se a proposta de moção inicialmente apresentada mantinha todo o seu conteúdo, incluindo as 
referências aos partidos. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Confirmou que a referência aos partidos pode sair e que a questão central é o sétimo parágrafo, só este, 
mais nada. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou que a proposta apresentada pela CDU ficava tal e qual como está, retirando somente a 
referência ao “PS e PSD/CDS” no terceiro e sétimo parágrafos, e submeteu a moção a votação. 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; nove votos contra do PS; uma abstenção do PAN 
(em cujo texto inicialmente transcrito já constam as alterações aceites). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do MM proferida pela Sra. Paula Diogo 
“Votámos a favor da moção por terem sido retirados os nomes dos partidos. No entanto, estranhamos a 
discussão que surgiu porque se este Governo existe é porque a CDU também assim o permitiu.” 
 
Declaração de Voto do PS proferida pela Srª Eurídice Pereira 
Informou que a declaração de voto do PS será entregue por escrito posteriormente. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o regimento da Assembleia diz que as declarações de voto devem ser proferidas ou 
entregues na própria sessão e, enquanto ele vigorar, será assim. 
Lembrou que na última sessão houve uma tolerância e viram que a declaração de voto só chegou hoje, 
portanto em cima da hora, tendo pedido que apresentasse a declaração de voto ou se, porventura, 
pretender que se entenda alguma parte da sua intervenção como declaração de voto assim será 
considerado. 
 
Srª Eurídice Pereira do PS 
Disse que arranjarão uma forma de tratar do assunto até porque o regimento não pode inviabilizar as 
declarações escritas porque isso não existe em lado nenhum pelo que, a seu tempo, tratarão, mas 
certamente a ata virá a espelhar a opinião do PS, senão esta outra. 
 
Declaração de Voto do Sr. António Chora do BE 
“Lamento imenso que uma moção destas que tinha todo o interesse para o concelho ser aprovada por 
unanimidade o não tenha sido. Esclareço pois que votei favoravelmente esta moção por considerar que 
não estão asseguradas as necessárias condições para o cumprimento da missão da GNR no território 
abrangido pelo posto territorial da Moita, e entendo também que se deve exigir ao MAI as medidas 
adequadas para, no imediato, garantir a segurança do edifício do antigo quartel dos bombeiros da Moita 
e apresentar uma solução digna para aquele espaço, bem como exigir do Governo a dotação orçamental 
necessária para a construção do novo quartel da GNR da Moita.” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento F. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
“Em defesa do transporte fluvial como fator de reforço da mobilidade sustentável na Área Metropolitana 
de Lisboa 
O fomento do recurso ao transporte público configura um desígnio nacional, tendo em vista a concretização 
de uma política de mobilidade sustentável que contribua, eficazmente, para a coesão territorial, 
económica, social e ambiental do nosso território. 
Neste quadro, o transporte fluvial desempenha, particularmente no contexto da Área Metropolitana de 
Lisboa um papel fulcral, cuja preponderância deverá ser aumentada, nomeadamente, através do imediato 
robustecimento da universalidade ao seu acesso e da melhoria da qualidade do serviço prestado. 
Em 2017, o Grupo Transtejo/Soflusa, que emprega 440 trabalhadores, assegurou a travessia fluvial de 
cerca de 9.000.000 passageiros nas carreiras da Soflusa, aos quais se somam mais 8.000.000 nos 
percursos Transtejo, oriundos dos concelhos de Lisboa, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, 
entre outros, contribuindo para o desenvolvimento e coesão territorial da grande metrópole das duas 
margens. 
Na prática, o módulo fluvial é, nestes concelhos, indispensável à concretização da jornada de centenas de 
milhares de alunos, trabalhadores e empresários que dependem desta comutação diária, mas, não menos 
importante, consubstancia-se como um instrumento essencial para o mais recente desafio de captação, 
para a margem Sul do Tejo, das vantagens do brutal crescimento do turismo português, contribuindo em 
simultâneo para minorar os efeitos da gentrificação sentidos na margem Norte. 
Num passado recente de má memória, os serviços públicos de transportes foram indelevelmente 
delapidados, às mãos dos executores da ideologia do “muito para além da Troika”, deixando aos decisores 
políticos de hoje, ao nível local e central, a duríssima tarefa de implementar soluções para esta 
pesadíssima herança, da qual a incompreensível alienação de navios constitui cabal exemplo. 
Os últimos 2 anos, foram marcados por esforços de inversão da realidade encontrada. Com efeito, após 
em 2017 terem sido desbloqueados 10.000.000€ consignados ao cumprimento do plano de manutenção 
de frota, no passado irresponsavelmente incumprido, em 14 de fevereiro último, em sede da Comissão 
Parlamentar de Inovação, Economia e Obras Públicas, na Assembleia da República, no decurso da audição 
regimental ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e ao Secretário de Estado dos 
Transportes, José Mendes, foi anunciado publicamente pela tutela que, no âmbito da reprogramação em 
curso do POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), serão 
alocados 17.000.000€ para investimento no reforço e modernização da frota da Transtejo/Soflusa. A 
divulgação, aponta para que, neste momento, encontra-se em finalização um estudo de viabilidade para a 
aquisição de dez navios, com valor unitário estimado de 5.000.000€ por embarcação, num esforço que 
aponta para um investimento adicional de 33.000.000€, do poder central. 
Na vertente ambiental, e considerando que o módulo fluvial representa ¼ das emissões de CO2, existe 
um percurso tendente à descarbonização que deve também ser valorizado e cumprido. Com efeito, o 
supramencionado estudo visa, para além da análise financeira citada, a avaliação das tecnologias de 
propulsão mais eficazes e amigas dos objetivos ambientais já enumerados. 
Assim, a Assembleia Municipal de Moita, reunida em 23 de fevereiro de 2018 delibera: 
1. Saudar os acordos laborais celebrados na atual legislatura que representam o justo reconhecimento 

dos direitos dos trabalhadores deste grupo. 
2. Exortar o Governo Central, as Autarquias Locais, as Entidades Representantes dos Trabalhadores e a 

Administração da empresa a continuar a agir, no presente, no sentido de inverter as más decisões do 
passado, que ainda hoje afetam a qualidade do serviço prestado. 

3. Apelar a que, não obstante a reconhecida complexidade de um processo desta dimensão, o 
investimento de 50.000.000 milhões de euros, na aquisição das novas embarcações, se concretize no 
mais curto período de tempo possível e que, entretanto, se procurem as melhores soluções para a 
melhoria do serviço. 

Com a aprovação da presente Moção deve ser promovida a sua divulgação pelos instrumentos municipais 
para o efeito (site, boletim, facebook, …), bem como ser remetida ao Governo, mais concretamente ao 
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Primeiro-Ministro, ao Ministro do Ambiente, ao Secretário de Estado dos Transportes, aos Grupos 
Parlamentares, ao Presidente do Conselho Executivo da AML, à Presidente do Conselho de Administração 
do Grupo Transtejo/Soflusa, bem como às entidades representativas dos trabalhadores deste grupo e à 
imprensa local e regional. 
Mais se propõe a aprovação em minuta para imediata produção de efeitos. 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS, na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Figueiredo da CDU, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Disse que esta moção, que não é uma moção mas a criação de um momento de campanha eleitoral do 
PS, faz-lhe lembrar uma outra saudação, colocada a votação na sessão da Assembleia Municipal de 
setembro de 2017, em que se saudava o recrutamento de médicos a nível nacional e a colocação de 
médicos no concelho da Moita, e na Baixa da Banheira, e depois o que se verificou, na prática, foi que a 
colocação de médicos terá sido eventualmente negativa porque médicos saíram e os que entraram não 
compensaram aqueles que saíram. 
Disse que isto é muito interessante e que, olhando para estes objetivos de defesa do transporte fluvial, de 
reforço das condições de operação das empresas de transportes e de reforço dos direitos dos 
trabalhadores, estão completamente de acordo mas, mais uma vez, porque isto são temas sérios que não 
devem ser abordados com “manhas” e devem ter algum cuidado com o que prometem, aqui e noutros 
órgãos de poder, lembrou que nesta Assembleia Municipal, no mandato anterior, foi aprovada uma moção 
que defendia o alargamento do passe social a todos os transportes públicos da Área Metropolitana de 
Lisboa, e relembrou que nesta Assembleia a moção foi votada unanimemente. 
Em outubro de 2016, depois de esta moção ter sido aqui aprovada, foi aprovada uma moção semelhante 
em todas as assembleias municipais da Área Metropolitana de Lisboa. 
Também em outubro de 2016 a Comissão Parlamentar de Economia rejeitou os dois projetos de lei 
apresentados pelo PCP que visavam a implementação do passe social intermodal em todos os transportes 
coletivos de passageiros da Área Metropolitana de Lisboa e do Porto, e rejeitados com os votos contra do 
PS, do PSD, do CDS e com a abstenção do BE. 
Porque têm um passado que fala por si de defesa das condições das empresas públicas de transportes 
públicos, porque não foi com o seu aval que o Estado criou condições para que empresas privadas venham 
explorar condições melhores do que aquelas que são oferecidas às empresas públicas de transportes, 
nomeadamente em termos de preçário de transportes, e referindo-se muito claramente ao que se passa 
com a Metro Sul do Tejo e o que se passa com a FERTAGUS, disse que que foram governos do PS, PSD e 
CDS que promoveram as condições para que as empresas públicas criassem as infraestruturas e privados 
as explorassem, e que essas infraestruturas, esses serviços de transportes, não estejam abrangidos pelo 
passe social, e depois aparecem aqui com “números de circo”, e por “números de circo” não se está a 
referir a animais porque também existem malabaristas no circo, vêm com este tipo de moções fazer uma 
campanha eleitoral que, naturalmente, não acompanham. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Ao contrário da intervenção do amigo Figueiredo disse que até já tinha saudades de apoiar qualquer coisa 
que viesse do Governo porque, exatamente, embora com alguns sinais de que não gosta, ainda continua 
empenhado na sobrevivência deste Governo, da solução governativa encontrada, pelo que vai votar 
favoravelmente esta moção alertando os amigos do PS que ela, para o BE, simboliza um compromisso que 
desejam que, de facto, se concretize porque senão vai guardar esta moção e um dia destes correm o risco 
de aparecer aqui a fazer uma intervenção como esta que o amigo Figueiredo aqui fez. 
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Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Quis dar mais duas notas relativamente a esta moção porque, na realidade, no texto desta moção não se 
refere, em parte alguma, a contratação de trabalhadores, e poderão vir mais e melhores navios que, com 
certeza, porque eles ainda não são conduzidos dentro de uma casa através de um computador, terão de 
ser conduzidos com trabalhadores e porque também não é referido nesta moção, em concreto, nenhum 
plano de manutenção, nomeadamente para os pontões, que já vão apresentando falta de manutenção e 
com navios novos com certeza que precisarão ainda mais. 
Recordou ainda que em sede orçamento de Estado o PCP apresentou uma proposta de reforço nestas 
matérias, nomeadamente para transportes na Área Metropolitana de Lisboa e o que se verificou, na 
proposta para a TRANSTEJO e para a SOFLUSA, em que uma era de três vírgula cinco e outra de cinco 
vírgula tal milhões, foi que o PS votou contra. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com doze votos a favor, sendo nove do 
PS, dois do BE, um do PAN; dois votos contra, sendo um da CDU, um do PSD; dezasseis abstenções, sendo 
quinze da CDU, uma do CDS. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento G. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
“Pela luta da erradicação da Mutilação Genital Feminina 
Dia 6 de fevereiro assinalou-se o Dia Internacional da Tolerância Zero Contra a Mutilação Genital Feminina 
(MGF). A UNICEF destaca 30 países, na África, na Ásia e no Médio Oriente, onde há prevalência da 
mutilação genital feminina. 
As novas dinâmicas populacionais trouxeram a incidência de MGF a países onde tradicionalmente esta 
não era praticada. Em Portugal, como país acolhedor de imigrantes, estima-se que vivam no nosso país 
cerca de seis mil mulheres que foram mutiladas. 
Em 2016, foram registados na Plataforma de Dados do nosso Sistema Nacional de Saúde, 80 casos de 
mulheres com mais de 15 anos submetidas à prática. No entanto, há desconfianças nos serviços de saúde 
europeus de que este seja um número longe da realidade existentes. 
Por essas razões e por refletir e perpetuar a desvalorização das raparigas e mulheres e constituir uma 
grave violação dos direitos humanos, desde 2015 que a MGF é crime autónomo (artigo 144º A do Código 
Penal) e cuja pena aplicável é de prisão, de 2 a 10 anos. Ainda assim, existem muitos países que levam 
as meninas e jovens para os países de origem para serem submetidas a esta prática, mas a legislação 
portuguesa permite a adoção de medidas que evitem este facto. 
Porque a luta pela erradicação da MGF tem de se manter ativa e porque sendo o Concelho da Moita um 
espaço de acolhimento multicultural, com polos de pessoas oriundas da África subsariana, é de todo 
desejável manter vivo este assunto. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera: 
1. Manifestar solidariedade e disponibilidade para cooperar com as associações locais, regionais e 

internacionais, cujo trabalho incide neste tema; 
2. Colaborar na sensibilização promovendo, com o movimento associativo e as escolas do concelho, a 

abordagem deste tema, através da organização de iniciativas apropriadas, como a promoção de 
debates e/ou colóquios; 

3. Colaborar com a Câmara Municipal da Moita nos processos de sensibilização que esta desenvolva; 
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4. Apelar a todas as autoridades, especialmente às de saúde, para que reforcem medidas que tendam a 
pôr fim a este flagelo; 

5. Saudar a Escola Secundária da Baixa da Banheira pelo trabalho desenvolvido na abordagem desta 
temática. 

Com a aprovação da presente Moção deve ser promovida a sua divulgação pelos instrumentos municipais 
para o efeito (site, boletim, facebook, entre outros), bem como ser remetida ao Ministério da Saúde, à 
Câmara Municipal da Moita e à Escola Secundária da Baixa da Banheira. 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS, na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, Nuno Cavaco, e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, quem pretendesse intervir 
manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Começou por dizer que tinha três ou quatro apontamentos, algumas ajudas e que a CDU está disponível 
para votar favoravelmente se foram feitas algumas correções pequenas. 
Para fazer um enquadramento disse que esta, sendo uma questão cultural, deve ser tratada com os vários 
grupos étnicos e religiosos que praticam e fomentam esta prática, ou estas práticas, porque são mais 
práticas, o que tem sido feito com algum sucesso no concelho da Moita e que deve ser reconhecido mas 
na moção não está, e também não vão exigir que esteja, mas convém que digam, e ainda há pouco tempo 
pessoas ligadas ao Governo o disseram, que a Escola Secundária da Baixa da Banheira é a campeã na 
luta contra a mutilação genital feminina, e isto não é a CDU que diz, ainda que tenham estado sempre 
envolvidos com a escola e com várias associações, locais, regionais e nacionais, portanto este trabalho já 
é feito. 
Quanto às duas pequenas correções, e aqui pediu à proponente que ouvisse com atenção, disse que onde 
se diz “em especial de famílias oriundas da Guiné-Bissau” a CDU solicitava que fosse retirado e que 
dissesse “como país acolhedor de imigrantes”, porque aqui a especificação a um país deixando outros de 
fora não é correta, ou colocam todos, e são muitos, como Moçambique e Quénia, ou arranjam uma forma 
de não estar um só país porque parece que estão a discriminar negativamente. 
Não estando a dizer para incorporarem na moção, disse que a mutilação genital não é só feminina, os 
homens também sofrem isto, aliás sofrem nestes grupos étnicos e religiosos e sofrem noutros, e isto é 
uma castração ao prazer, é uma leitura exasperada e muito fixada do Alcorão, outras vezes nem é isso 
porque há várias origens, mas a ideia é castigar e tirar o prazer ao ser humano e, em especial, à mulher 
que é o elo mais fraco. 
Disse que também não os choca que esteja aqui como um reforço, nem vão sugerir nada, no sentido de 
continuar a aprofundar isto, mas o que está no aspeto deliberativo já é feito, completamente feito. As 
autarquias do concelho da Moita conhecem o problema, têm feito trabalho com as várias instituições e 
estão, como sempre estiveram, disponíveis para ajudar a melhorar nesta forma com as comunidades, e já 
se viu que o mais correto é ter gente nas comunidades que possa fazer esta sensibilização, possa fazer 
este acompanhamento, e isto é o que tem sido feito. 
Resumindo, disse que só propõem duas alterações, descartando a parte dos homens que viria a complicar, 
que são colocar “imigrantes” e retirar a referência geográfica à “Guiné-Bissau”, porque ou retiram a 
referência ao país ou põem todos, porque também há este fenómeno na Ásia, uma vez que há casos 
registados de famílias asiáticas onde isto aconteceu, e se começarem a pôr todos nunca mais acabam e 
dão a volta ao mundo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou que as correções pretendidas são no segundo parágrafo acrescentando “de imigrantes” onde 
está ”como país acolhedor” e retirando “em especial de famílias oriundas da Guiné-Bissau”, ficando “(…) 



 

   Página 30 de 63 

Em Portugal, como país acolhedor de imigrantes, estima-se (…)” e pediu à proponente que se 
pronunciasse. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
Disse que aceitavam as alterações propostas e que queriam adicionar, perante a menção feita pelo 
Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira ao trabalho desenvolvido 
pela Escola Secundária da Baixa da Banheira, um quinto ponto que é “5. Saudar a Escola Secundária da 
Baixa da Banheira pelo trabalho desenvolvido na abordagem desta temática”. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto inicialmente 
transcrito já constam as alterações aceites). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento H. 
 
Sr. José Capelo do PS 
“Dia Internacional e Nacional Da Proteção Civil 
A proteção civil enquanto atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, 
pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas. Tem como finalidade a prevenção de riscos 
coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou de catástrofe deles resultante; atenuação dos riscos 
coletivos e os seus efeitos; socorro e assistência de pessoas e outros seres vivos em perigo, proteção de 
bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoio à reposição da normalidade da 
vida das pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe. 
Em Portugal o ano de 2017 foi considerado o pior ano da última década em matéria de acontecimentos 
de grande dimensão, deixando um rasto de dor e luto com a perda de dezenas de vidas humanas e 
animais, e vasto património florestal, natural e económico. 
O dia 1 de março foi instituído como Dia da Proteção Civil a nível mundial pela Organização Internacional 
de Proteção Civil (OIPC) e a nível nacional, em 2008, por despacho do então Ministro da Administração 
Interna. Esta efeméride passa muitas vezes despercebida ao país, no entanto, os objetivos da sua 
instituição são bastante louváveis, designadamente ao prestar tributo aos esforços, sacrifícios e 
abnegação de todos os serviços e agentes responsáveis pelo combate às catástrofes, donde os Bombeiros 
Voluntários têm especial destaque, para além de sensibilizar e consciencializar a opinião pública para a 
importância vital dos temas associados à proteção civil, nomeadamente ao nível da prevenção. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera: 
1. Saudar todos os agentes e instituições que intervêm nas operações de socorro, destacando os 

Bombeiros Voluntários, enaltecendo os valores que corporizam o seu esforço e a sua dedicação na 
defesa das populações e do nosso património, muitos de forma altruísta, colocando em risco a própria 
vida, com particular referência à corporação dos Bombeiros Voluntários da Moita e aos trabalhadores 
das Autarquias do Concelho da Moita envolvidos nos trabalhos de Proteção Civil. 

2. Saudar as comunidades que incorporam atitudes de defesa e prevenção tornando-se mais resilientes, 
aumentando a sua consciência de quanto é fundamental uma cultura de segurança individual e coletiva 
no concelho da Moita. 

Com a aprovação da presente Moção deve ser promovida a sua divulgação pelos instrumentos municipais 
para o efeito, bem como remetida à Câmara Municipal da Moita e à Associação de Bombeiros Voluntários 
da Moita e aos órgãos de comunicação social locais e regionais. 
Moita, 23 de fevereiro de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS, na Assembleia Municipal da Moita” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Faim da CDU, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Faim da CDU 
Disse que não pretendia contestar a proposta de saudação, antes pelo contrário, mas fazer apenas uma 
pequena sugestão de acrescentar na “particular referência” feita no ponto um “e aos trabalhadores das 
Autarquias do Concelho da Moita envolvidos nos trabalhos de Proteção Civil”. 
 
Srª Fátima Dâmaso do PAN 
Solicitou que, no segundo parágrafo, quando se diz “com a perda de dezenas de vidas humanas” fosse 
acrescentado “e não humanas”, porque morreram milhares de vidas não humanas e acha que isso devia 
ser aqui referido. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao proponente que se pronunciasse. 
 
Sr. José Capelo do PS 
Disse que da parte do Partido Socialista não viam qualquer interferência em relação às duas propostas 
apresentadas, quer pela bancada da CDU, quer pelo PAN, pelo que acolhiam as duas na incorporação da 
saudação em questão. 
Assim, no segundo parágrafo onde é feita a referência “perda de dezenas de vidas” fica “humanas e não 
humanas” e no final do primeiro ponto das deliberações fica “e aos trabalhadores das Autarquias do 
Concelho da Moita envolvidos nos trabalhos de Proteção Civil”. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Sugeriu, e foi aceite pelos proponentes, que na referência à “perda de dezenas de vidas” em vez de ficar 
“humanas e não humanas” ficasse “humanas e animais”. 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a saudação a votação. 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto inicialmente 
transcrito já constam as alterações aceites). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento I. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
“Situação de internamento no Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes do Barreiro e Moita 
Como é do conhecimento comum, Portugal assinou em 1993 a CONVENÇÃO EUROPEIA PARA A 
PROTECÇÃO DOS ANIMAIS DE COMPANHIA, cujo articulado se destina a regular as condições de vida e 
manutenção dos animais que partilham as nossas vidas, enquanto cidadãos europeus, conscientes dos 
seus deveres para com a Natureza que nos é Mãe e Pátria. 
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Considera no seu preâmbulo que “o homem tem uma obrigação moral de respeitar todas as criaturas 
vivas” e releva “a importância dos animais de companhia em virtude da sua contribuição para a qualidade 
de vida e, por conseguinte, o seu valor para a sociedade.” Reconhecendo que “as condições de posse dos 
animais de companhia nem sempre permitem promover a sua saúde e bem-estar”, e que “as atitudes 
relativamente aos animais de companhia variam consideravelmente, por vezes devido à falta de 
conhecimentos ou de consciência,” os Estados Membros do Conselho da Europa acordaram um conjunto 
de regras que objectivam melhorar substancialmente o bem-estar dos animais.  
Assim, “ninguém deve inutilmente causar dor, sofrimento ou angústia a um animal de companhia”, nem 
abandoná-lo, mas antes proporcionar-lhe instalações, cuidados e atenção que tenham em conta as suas 
necessidades etológicas, fornecer-lhe água e alimentação em quantidades adequadas e proporcionar-lhe 
possibilidades de exercício adequados à sua constituição física e raça. 
No seu capítulo IV, Informação e Educação, artigo 14º, prevê que “as partes se comprometem a encorajar 
o desenvolvimento de programas de informação e de educação para promover, entre as organizações e 
indivíduos envolvidos na posse, criação, treino, comércio e manutenção de animais de companhia, a 
tomada de consciência e o conhecimento das disposições e princípios” que enformam o espírito desta 
Convenção. 
Deve assim toda e qualquer instituição que acolhe animais errantes observar os preceitos consignados no 
Decreto nº 13/93, de 13 de Abril, que ratifica a referida Convenção. 
Nesta conformidade, deverá o Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes de Barreiro e Moita, 
obedecendo às disposições e princípios consignados na Lei, proporcionar aos animais nele residentes as 
condições necessárias ao seu bem-estar e saúde física e comportamental, demonstrando assim o respeito 
que todos os seres vivos nos devem merecer, enquanto sociedade consciente dos seus deveres cívicos.  
Embora o Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes de Barreiro e Moita, mais conhecido por 
Quinta do Mião, constitua já um progresso no que respeita ao tratamento a dar aos animais errantes que 
recolhe para posterior adoção, na visita realizada pelos membros da Assembleia Municipal no dia 27 do 
passado mês de Janeiro, foram detetadas graves deficiências que infringem as disposições da Convenção 
atrás mencionada, no que respeita ao bem-estar dos animais e que urge sejam reparadas antes que os 
rigores do Verão que se aproxima venha a causar danos irreparáveis. 
Assim sendo, os membros da Assembleia Municipal da Moita, reunidos a 23 de Fevereiro de 2018, 
recomendam à Câmara Municipal da Moita e apelam à Câmara Municipal do Barreiro que, no âmbito da 
Associação de Municípios de Barreiro e Moita, promova os seguintes melhoramentos no espaço do Canil 
Intermunicipal de recolha de animais errantes no Barreiro e Moita (Quinta do Mião): 
1) Aquisição e instalação de coberturas com isolamento térmico (painéis “sandwich”) em todas as boxes, 

retirando a chapa ondulada de zinco que aquece demasiado no verão e a tela de ocultação que 
presentemente apenas faz sombra e não defende da chuva, nem do frio. 

2) Instalação de revestimento cerâmico e ralos que permitam o escoamento de dejectos líquidos, bem 
como das águas da lavagem das boxes, sem que os animais tenham de suportar o desconforto 
causado pelo chão de cimento alagado. 

3) Alargamento do espaço do canil com a criação de um recinto murado onde os animais possam, em 
pequenos grupos, correr e brincar, eventualmente sob a vigilância de voluntários, enquanto os 
tratadores procedem à limpeza das respeticas boxes. Esse espaço de recreio está previsto na 
Convenção e contribui para eliminar a ansiedade dos animais que se vêem permanentemente 
confinados ao espaço exíguo das boxes. 

4) Aquisição de camas impermeáveis em número proporcional aos animais e de mantas com que 
possam aquecer-se e proteger-se da humidade. 

5) Aquisição de casotas em número suficiente, pois os animais não se agrupam dentro da uma só casota 
e precisam desses espaços de acolhimento, sobretudo no Outono e Inverno, para se protegerem do 
frio e da chuva. 

6) As jaulas de quarentena deverão também ser providas de camas impermeáveis com mantas, que 
proporcionem algum conforto aos animais que se encontram em isolamento. 

7) Deverá ser organizado um espaço, nas instalações de apoio, para a observação, tratamento (e 
eventuais cirurgias) dos animais pelos médicos veterinários, assim como um espaço para banhos e 
tosquias. 
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8) No gatil, deverá proceder-se à criação de dois espaços independentes, um para instalação dos gatos 
doentes e o outro para os gatos saudáveis, passíveis de ser adotados. Esses espaços deverão 
apresentar condições climatéricas adequadas ao bem-estar dos felinos. 

9) O Canil Intermunicipal deverá proceder ao acompanhamento dos animais adotados e assim 
acompanhar o processo de adaptação do animal ao novo ambiente familiar e verificar o cumprimento 
da legislação relativa ao bem-estar animal e saúde pública em vigor. 

10) Os animais destinados à adoção deverão ser anunciados, pelos meios usuais, com vista à sua 
cedência, via Internet e através da participação em, pelo menos, duas feiras semanais de adoção. 

11) A adoção dos animais deve realizar-se sempre na presença do médico veterinário intermunicipal. 
12) Criar condições para que seja possível a prática permanente do voluntariado, de modo organizado, 

para assistência e acompanhamento permanente dos animais. 
Com os melhores cumprimentos 
Moita, 23 de fevereiro de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS, na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Para terminar, disse que esta recomendação vinha na sequência da visita que foi feita à Quinta do Mião e 
que gostava de salientar um aspeto porque, tendo em conta o tempo de preparação que houve para que 
esta visita se realizasse e no âmbito do seu papel de fiscalização, esperavam que pudesse ter estado lá o 
responsável pelo espaço para lhes dar mais algumas explicações sobre a forma como funciona o que, de 
facto, não se verificou e possivelmente poderiam ter sido esclarecidos outros pontos sobre a situação que 
foi exposta pela munícipe nesta Assembleia, que porventura não foram esclarecidos e que poderiam dar 
origem a outras propostas nesta recomendação. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Faim da CDU, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Faim da CDU 
Antes de mais quis dizer que na visita feita pelos membros da Assembleia Municipal, e não apenas pelos 
membros da bancada do Partido Socialista, à Quinta do Mião, no dia vinte e sete do mês de janeiro, foi 
possível constatar a situação daquele equipamento, cujo problema principal, e esta opinião, de acordo 
com várias pessoas, e não apenas pessoas da bancada da CDU, pessoas de outras bancadas com quem 
foram trocando algumas impressões, se chama sobrelotação, e sobrelotação não propriamente em relação 
às condições do equipamento mas um problema de sobrelotação do número de animais que estão 
albergados naquele equipamento. 
Aqui convém perceber que, segundo foram informados, até pelo responsável do equipamento que esteve 
presente na visita, parte daquele problema é haver alguma falta de “controlo” por parte da associação 
intermunicipal do número de animais que ali entram, ou seja, se há uma apreensão de animais por parte 
de uma força policial ou de um tribunal judicial eles são imediatamente encaminhados para aquele 
equipamento que, independentemente do número de animais que lá esteja, terá que receber, terá que 
acomodar mais aqueles animais. 
Isto, de facto, é um problema e é um problema porque não só o ónus, deste caso da salvaguarda, do bem-
estar animal e do acomodar estes animais, fica apenas do lado dos municípios como também as 
entidades, agindo de acordo com a lei, não têm outra maneira de encaminhar os animaisque não seja 
exatamente para aquele equipamento, porque não há resposta doutras instituições, não há resposta de 
outras entidades, nomeadamente, até ao nível da Administração Central. 
Posto isto, disse que consideram que a visita que foi feita foi muito útil, que de certa forma consideram 
bom que ela tenha sido feita porque até havia a ideia de alguma mistificação, algum exacerbar das 
condições daquele equipamento que se veio a verificar que, na verdade, não existiam. 
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Em relação à recomendação disse que tinham algumas propostas de alteração a fazer, caso a proponente 
assim o entendesse, nomeadamente no sétimo parágrafo onde diz “visita realizada pelos elementos da 
bancada do Partido Socialista” dissesse “realizada pelos eleitos da Assembleia Municipal” porque foi 
nesse âmbito que visitaram aquele equipamento, e pensa que todas as forças políticas estiveram 
presentes. 
Por outro lado, apesar de referir as “graves deficiências que infringem as disposições da Convenção atrás 
mencionada”, e de facto há situações como as que já referiu e as suas causas, no oitavo parágrafo surge 
novamente onde diz ”Assim sendo, os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita”, 
porque esta recomendação, se for aprovada, é naturalmente uma recomendação da Assembleia 
Municipal, não é dos eleitos do Partido Socialista, pelo que terá de ser retirado e dizer ”Assim sendo, os 
eleitos na Assembleia Municipal da Moita”, venham a votar favoravelmente ou não esta recomendação, 
pelo que não faz sentido uma força política vir publicitar-se nesta recomendação. 
Por último, e relativamente aos doze pontos que aqui são colocados, disse que há aqui coisas que, em 
consciência, não podem dizer se é assim, porque vão a um pormenor, a um detalhe técnico tão minucioso, 
e porque tem dúvidas se a grande maioria, para não dizer a totalidade dos presentes ou dos eleitos nesta 
Assembleia, possam votar em consciência com a certeza de que o que aqui está é o correto. Por exemplo, 
o próprio, não sendo especialista na matéria, conhece veterinários municipais que desaconselham o uso 
de mantas para envolver os animais por causa das necessidades, portanto, havendo veterinários que não 
aconselham isto é estranho vir aqui na recomendação, bem como há aqui outros aspetos que, em 
consciência, não podem dizer “é isto” ou “isto é que é o correto”. Isto é um detalhe, e não está a tirar mais-
valia à proposta, minucioso demais do ponto de vista técnico e a Assembleia Municipal, em consciência, 
não poderá votar e dizer “é isto exatamente o caminho” e “a solução é esta”. 
Assim, propõem que neste oitavo parágrafo, para além da alteração que já referiu de retirar “os eleitos do 
Partido Socialista na Assembleia Municipal” e colocar “os eleitos na Assembleia Municipal”, a seguir a 
“reunidos a 23 de Fevereiro de 2018“ diga “recomendam à Câmara Municipal da Moita e apelam à Câmara 
Municipal do Barreiro que, no âmbito da Associação de Municípios de Barreiro e Moita, promovam os 
seguintes melhoramentos no espaço do Canil Intermunicipal de recolha de animais errantes no Barreiro e 
Moita (Quinta do Mião) de modo a cumprir a legislação em vigor e as exigências de bem-estar animal”. 
Esclareceu que a referência feita à Câmara Municipal do Barreiro surge como um apelo e não como uma 
recomendação porque são a Assembleia Municipal da Moita, mas podem apelar a outra entidade, que até 
é maioritária dentro da comparticipação e do pacto social daquela associação intermunicipal, que tem 
sessenta por cento, porque sem a boa vontade, e daí o apelar, dessa autarquia nenhum destes 
melhoramentos poderá ser cumprido. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Tendo em conta que são elencados aqui doze pontos, doze aspetos, cuja execução remetem para a 
Câmara Municipal perguntou, sendo a Câmara Municipal da Moita direta interessada nesta matéria, se 
esta acolhe, ou tem condições, para desenvolver todos estes trabalhos aqui elencados. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que sendo uma recomendação não será assim o procedimento junto da Câmara Municipal. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Disse que iria abordar uma questão que foi observada lá que foi o facto de, chegado o fim de semana, 
estarem lá uma quantidade enorme de animais e não estar ninguém. Pensa que, com certeza, irá onerar, 
o funcionamento daquilo mas entre a Moita e o Barreiro têm que arranjar uma solução, porque ao fim de 
semana, ao domingo, tem que estar lá alguém. 
Mais disse que se vai abster nesta recomendação, ainda que goste muito de animais e até defenda que a 
legislação devia ser mais apertada porque o nosso clima não tem condições para certas raças de cães em 
que, só pelo simples facto de existirem cá em Portugal, os animais sofrem por causa do nosso clima, 
porque há aí coisas mesmo disparatadas e aquilo não é cultura não é nada. 
Todavia, existem aqui várias questões, e partilha da opinião do Faim, que não têm nada a ver com o criar 
um cão e o bem-estar do cão, ainda mais porque o cão tem de ser livre e para isso tem de ter possibilidade 
de ter vida de cão, e acha que com tantas coisas aqui, às tantas, não tem vida de cão porque esta história 
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das pessoas transformarem os animais à sua semelhança é altamente incorreto, é um atentado à 
liberdade dos animais. Sempre teve animais e tem, sendo que neste momento está a proteger duas 
cadelas enormes que lhe apareceram e que, quando foi tratar delas, tinham chip, vieram de Queluz para 
cá, não sabe se pela ponte, não sabe se vieram a nado, o certo é que apareceram ali, mas estão tratadas 
e são a sua companhia agora. 
Quanto à recomendação acha que isto está um grande exagero, que falta fundamentação técnica, porque 
isto devia ter sido visto por um veterinário ou alguém com experiência com animais, mas respeita a 
excelente vontade e o sentimento de amor aos animais que reconhece, naturalmente, na recomendação, 
mas como está vai-se abster. 
 
Sra. Carmem Mafra do BE 
Disse que ia reforçar o que o Luís disse porque esteve na visita à Quinta do Mião e aquilo que mais a 
chocou foi o facto de se ter apercebido que havia um dia da semana, neste caso o domingo, em que não 
havia ninguém para, por exemplo, caso os animais entornassem os baldes da água, fornecer água aos 
animais e isso é um problema que no verão terá de ser colmatado, porque é impossível que um animal 
esteja em condições não tendo acesso a água potável, sendo que para si esta é a questão fundamental. 
Há dias quando visitou a Quinta da Fonte da Prata verificou, o que a deixou felicíssima, que há um 
funcionário que toma conta dos balneários das instalações desportivas ali existentes, portanto, da mesma 
forma que têm alguém que toma conta desses equipamentos e os protege também devem, com certeza, 
criar condições para terem um elemento que durante esse dia proteja os animais da Quinta do Mião. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por terem sido apresentadas sugestões de alteração perguntou à proponente se as acolhia. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Relativamente às propostas que foram apresentadas pela bancada CDU disse que, de facto, a 
identificação exclusiva dos elementos do Partido Socialista feita nas duas referências foi um lapso na 
redação, pelo que aceitam a alteração para se fazer referência aos “membros da Assembleia Municipal 
da Moita”, tanto no sétimo como no oitavo parágrafo. 
Depois disse que o objetivo de enumerar estes pontos foi para que a recomendação fosse mais objetiva e 
prática mas que, de facto, havendo algumas questões técnicas, terão de ser discutidas, até pelos dois 
municípios que gerem este espaço. Podiam estar na redação os pontos essenciais que refletem estas 
diretrizes que estão aqui apontadas, nomeadamente ao nível do conforto térmico dos animais, que é esse 
o objetivo de muitos dos pontos que estão aqui, quando se refere, nomeadamente, que sejam 
disponibilizadas “camas impermeáveis”, a questão das “mantas” e a proteção do animal. Podiam resumir 
estes pontos aqui indicados nesses objetivos chave que pensa que saíram da visita que foi feita em 
conjunto. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Porque não percebeu, perguntou se retiravam alguns destes itens ou se retiravam todos e colocavam um 
texto único. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Disse que o seu objetivo foi esclarecer que todos estes pontos concorrem para o âmbito de motivar o bem-
estar dos animais que estão lá, nomeadamente, ao nível do conforto térmico e proteção do contacto com 
o animal. e que o objetivo ao colocar todas estas enumerações era para que esta recomendação fosse 
mais objetiva, ou seja, para que houvesse depois uma orientação da Câmara quando fosse propor, analisar 
e discutir estes pontos com o município do Barreiro. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou então que as alterações aceites pela proponente são no sétimo parágrafo “(…) na visita 
realizada pelos membros da Assembleia Municipal no dia 27 do passado mês de Janeiro (…)” e no oitavo 
parágrafo “Assim sendo, os membros da Assembleia Municipal da Moita, reunidos a 23 de Fevereiro de 
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2018, recomendam à Câmara Municipal da Moita e apelam à Câmara Municipal do Barreiro que, no âmbito 
da Associação de Municípios de Barreiro e Moita, promovam os seguintes melhoramentos (…)”. 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com doze votos a favor, sendo 
nove do PS, um do PSD, um do CDS, um do PAN; catorze votos contra da CDU; quatro abstenções, sendo 
duas da CDU, duas do BE (em cujo texto inicialmente transcrito já constam as alterações aceites). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do Sr. João Faim da CDU 
“Na nossa intervenção ficou claro e refere-se as razões do nosso voto desfavorável a esta recomendação, 
não porque não estejamos preocupados com o bem-estar animal, não que não estejamos preocupados 
com a Quinta do Mião, mas pelas razões que foram explicadas porque a recomendação revela, antes de 
mais, algum desconhecimento da realidade, das competências que estão repartidas pelas entidades, e 
até do próprio modo de funcionamento daquele equipamento, por exemplo, com o voluntariado que é 
exercido, nomeadamente no período do verão, em que os fuzileiros, e mesmo alguns funcionários, 
asseguraram o dar de beber e a garantia do bem-estar dos animais. 
Portanto, fundamentalmente, devido a que a recomendação esteja mal fundamentada e entre, por outro 
lado, por detalhes que não são competência, nem do foro do conhecimento desta Assembleia, foi a nossa 
razão do voto contra.” 
 
Declaração de Voto da 1ª Secretária, Mónica Ribeiro 
“Eu quero justificar que votei contra acrescentando àquilo que o João Faim disse que também estive na 
visita à Quinta do Mião e o que eu observei não foram problemas graves, foi realmente uma situação de 
sobrelotação. Para além disso, o que eu vi foram animais com um aspeto saudável, sem feridas e portanto 
isso permitiu-me ver com os meus próprios olhos que realmente os animais estavam bem. 
Acho, portanto, esta recomendação extremamente exagerada e muito pouco fundamentada em termos 
técnicos, daí que tenha votado contra. Mesmo que tivessem retirado eu iria pensar porque estive lá e não 
concordo, acho demasiado exagerado.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Começou por esclarecer que os quatro primeiros pontos resultam de uma avaliação que fez em relação ao 
pedido de esclarecimento que foi feito pelo Partido Socialista e perante o qual foi aconselhado 
juridicamente, pelo que incluíram a ratificação das decisões que tinham tomado relativamente a estes 
quatro pontos, independentemente da produção de efeitos nalgumas decisões, designadamente na 
representação no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ficando assim corrigido 
o lapso ou o entendimento que, enquanto Presidente da Mesa Assembleia, assumiu, designadamente em 
relação ao conceito dos cargos. 
Informou então que iriam proceder como na Assembleia Municipal de 28 de dezembro, votando por 
escrutínio secreto as ratificações constantes dos quatro primeiros pontos da Ordem do Dia. 
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Sra. Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra para entregar cópias dos dois pedidos de esclarecimento à Mesa sobre a condução dos 
trabalhos que foram entregues e que têm a ver com estes quatro pontos, porque gostariam que ficassem 
anexos à ata desta reunião, uma vez que foram estas dúvidas que deram origem a que voltassem aqui 
estes quatro pontos à ordem de trabalhos. 
 
1 – Ratificação nominal do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, ao 

XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, indicados pelas forças políticas 
com assento na Assembleia 

 
“Na sequência da deliberação sobre o assunto em epígrafe, tomada na sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada no passado dia 17 de novembro, propõe-se a ratificação nominal, em 
votação por escrutínio secreto, do representante e substituto, respetivamente, o Presidente da União das 
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Miguel Fialho Cavaco, e o Presidente da Junta 
de Freguesia de Gaio-Rosário, Miguel Fernando Gomes Carregosa.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto. 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com a seguinte 
votação: vinte e um votos a favor e nove votos em branco. 
 
 
2 – Ratificação nominal do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, para 

o Conselho Municipal de Educação, indicados pelas forças políticas com assento na Assembleia 
 
“Na sequência da deliberação sobre o assunto em epígrafe, tomada na sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada no passado dia 17 de novembro, propõe-se a ratificação nominal, em 
votação por escrutínio secreto, do representante e substituto, respetivamente, o Presidente da Junta de 
Freguesia da Moita, João Manuel Vasques Miguel, e o Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, 
Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto. 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com a seguinte 
votação: vinte votos a favor e dez votos em branco. 
 
 
3 – Ratificação nominal dos membros a integrar a Comissão Municipal de Toponímia, indicados pelas 

forças políticas com assento na Assembleia 
 
“Na sequência da deliberação sobre o assunto em epígrafe, tomada na sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada no passado dia 17 de novembro, propõe-se a ratificação nominal, em 
votação por escrutínio secreto, a designação dos seguintes membros: 
- Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça 
- Luis Manuel de Oliveira Morgado” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto. 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com a seguinte 
votação: vinte e nove votos a favor e um voto em branco. 
 
 
4 – Ratificação nominal do representante (Presidente de Junta) para a Comissão Intermunicipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios do Barreiro e Moita 
 
“Na sequência da deliberação sobre o assunto em epígrafe, tomada na sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada no passado dia 17 de novembro, propõe-se a ratificação nominal, em 
votação por escrutínio secreto, do Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Manuel Joaquim 
Rafael de Almeida Graúdo.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto. 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com a seguinte 
votação: vinte votos a favor e dez votos em branco. 
 
 
5 – Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
05/12/2017: 
 
“O Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita (RUEMM), aprovado pela Assembleia 
Municipal da Moita em sessão extraordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2009, sob proposta da 
Câmara Municipal, de 11 de novembro de 2009, estabelece os princípios e fixa as regras aplicáveis às 
diferentes operações urbanísticas, de urbanização ou edificação do solo e à qualidade da edificação, 
preservação e defesa do meio ambiente, salubridade, segurança, estética e saúde pública no Município 
bem como as regras gerais e os critérios referentes às taxas devidas pelas mesmas. 
O Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, tem vindo ao longo dos anos a ser objeto de alterações significativas com o objetivo de 
promover uma simplificação legislativa e de reduzir os tempos inerentes aos processos de licenciamento, 
tendo sido mais recentemente alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
As sucessivas alterações introduzidas ao RJUE têm almejado a simplificação administrativa como corolário 
dos princípios constitucionais da desburocratização e da eficácia na organização e funcionamento da 
Administração Pública, através da diminuição da intensidade do controlo prévio das operações 
urbanísticas com o concomitante aumento da responsabilidade do particular. 
Considerando que: 
Se mostra premente consagrar no RUEMM um regime idêntico ao que vigora no âmbito do Regulamento 
de Taxas do Município da Moita, (RTMM) no que se refere ao regime de isenção ou redução de taxas em 
presença de atividades, produções, iniciativas, eventos ou à execução de ações ou projetos de manifesto 
e relevante interesse municipal. 
Existe uma norma deste âmbito consagrada no n.º 2 do artigo 13.º do RTMM e que estabelece a 
possibilidade de, mediante deliberação fundamentada da câmara municipal existir a isenção ou redução 
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de taxas relativamente a atividades, produções, iniciativas, eventos ou à execução de ações ou projetos 
de manifesto e relevante interesse municipal. 
Se constata a ausência de norma equivalente no âmbito do RUEMM, o que acarreta uma situação de 
tratamento desigual dos administrados que urge imperativamente corrigir. 
Também no âmbito material da urbanização e edificação poderão existir situações em que mediante o 
reconhecimento do interesse público municipal subjacente se justifique um regime de isenção ou redução 
de taxas, à semelhança do que ocorre no âmbito do RTMM. 
Apenas por uma opção de sistemática regulamentar, é que as taxas do RUEMM se encontram previstas 
no âmbito deste mesmo regulamento e não do RTMM, senão beneficiariam já automaticamente do regime 
previsto no n.º 2 do artigo 13.º do RTMM. 
Importa, pois, proceder à alteração do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita 
com vista à concretização deste objetivo. 
Assim, deliberou a Câmara Municipal da Moita, em reunião ordinária de 14 de junho de 2017, desencadear 
o procedimento de elaboração de alteração do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da 
Moita, com publicitação do início do procedimento na Internet, no sítio institucional do Município da Moita, 
indicando a forma como se podia processar a constituição como interessados e a apresentação de 
contributos para a elaboração do projeto de alteração do Regulamento, nos termos do n.º 1, do artigo 98.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
O prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos decorreu de 20.06.2017 a 
03.07.2017, sem que tenham sido rececionados neste Município quaisquer contributos ou se tenham 
constituído interessados. 
Em respeito da mencionada deliberação elaborou-se o presente projeto de alteração ao Regulamento de 
Urbanização e Edificação do Município da Moita, procedendo-se à inserção de um n.º 2 no artigo 113.º 
onde se consagrou um regime de isenção ou redução de taxas em presença de atividades, produções, 
iniciativas, eventos ou à execução de ações ou projetos de manifesto e relevante interesse municipal. 
No que respeita às implicações das medidas projetadas, prevê-se que com a criação deste regime se 
produza uma diminuição na receita proveniente destas taxas municipais, compensada pela promoção, 
atração e fomento de investimento de relevante cariz municipal, bem como a promoção da igualdade entre 
os administrados. 
Assim, atendendo à natureza da matéria em apreço, nomeadamente, isenções e reduções de taxas, a 
Câmara Municipal da Moita deliberou em 27 de julho de 2017, ao abrigo do disposto no artigo 32.º e na 
alíneas k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas 
Declarações de Retificação n.º 46-C/2013 de 01 de novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de novembro, e 
alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, n.º 69/2015, de 16 de julho, n.º 7-A/2016, de 30 de 
março e n.º 42/2016, de 28 de dezembro, conjugados com o preceituado no artigo 101.º do CPA, submeter 
o Projeto de Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita a consulta 
pública para recolha de sugestões, no prazo de 30 dias a contar da data da sua publicação, nos termos 
dos n.os 1 e 2 do artigo 101.º do CPA e proceder à sua publicação nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do 
CPA.  
O referido Projeto de Regulamento foi disponibilizado ao público através do Aviso n.º 9447/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 17 de agosto de 2017, do Edital n.º 
15/SL/DAF/2017, datado de 28 de julho de 2017, afixado nos locais públicos do costume em 31 de julho 
de 2017 e no sítio da Internet do Município da Moita em www.cm-moita.pt nesta data, e publicado aviso 
no jornal Setúbalmais de 17 de agosto de 2017. 
O período de consulta pública decorreu de 18 de agosto a 29 de setembro de 2017, sem que tenham sido 
apresentados contributos ou sugestões. 
Mediante o que não se procederam a quaisquer alterações na redação do projeto de regulamento 
submetido a consulta pública, pelo que se chegou à redação final da Alteração ao Regulamento de 
Urbanização e Edificação do Município da Moita que se anexa à presente proposta e que dela faz parte 
integrante para todos os efeitos legais. 
Nestes termos, propõe-se que: 

A Câmara Municipal da Moita, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 32.º e nas alíneas k), e ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013 de 01 de novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de novembro, e alterada pelas 
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Leis n.º 25/2015, de 30 de março, n.º 69/2015, de 16 de julho, n.º 7-A/2016, de 30 de março e n.º 
42/2016, de 28 de dezembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de 
aprovação, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, e nas alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e nos artigos 96.º a 101.º do CPA, todos na redação em vigor, a Alteração ao Regulamento 
de Urbanização e Edificação do Município da Moita, em anexo à presente proposta. 

Anexo: Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que esta proposta visa dotar o regulamento municipal de urbanização e edificação de uma cláusula, 
idêntica à que já existe há alguns anos no regulamento municipal de taxas e tarifas, que permite e habilita 
a Câmara Municipal, mediante deliberação devidamente fundamentada, a conceder uma redução ou 
isenção de taxas a investimentos considerados de relevante interesse municipal. É um instrumento para 
poderem captar e promover a realização de investimentos relevantes no município que, seguramente, é 
um desígnio de todos e este instrumento poderá favorecer esse desígnio. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Sr. Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Palma do PS e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Palma do PS 
Disse que consideram que, de facto, se justifica esta previsão no Regulamento de Urbanização e Edificação 
do Município da Moita de um regime de isenção e redução de taxas quanto a projetos de relevante 
interesse municipal, tal como como vigora no regulamento de taxas do Município da Moita, visto que o 
âmbito de aplicação do Regulamento de Urbanização e Edificação abrange situações em que deverá ser 
adotado idêntico regime, o que poderá ter efeitos positivos, nomeadamente na capacidade de atração de 
investimento para o concelho. É um objetivo cuja importância para o desenvolvimento económico do 
concelho o Partido Socialista defende como essencial, matéria na qual têm ainda muito a fazer, pelo que 
pelas razões invocadas irão votar favoravelmente esta proposta. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, um do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
6 – Cedência em Direito de Superfície – Instituto da Segurança Social, I.P. (IPSS) – Centro Distrital de 

Setúbal 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor, quatro votos contra e uma abstenção, 
tendo o Sr. Presidente exercício o direito de voto de qualidade, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 18/12/2017: 
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“Consagra a Lei Fundamental Portuguesa no Capítulo II do Título III os Direitos e deveres económicos, 
sociais e culturais. 
Os direitos sociais como direitos fundamentais, e, dada a sua natureza pessoal dizem respeito às pessoas, 
pelo que cabe ao Estado, criar as condições para a sua realização, no que concerne às condições de vida, 
como é o caso da segurança social – conforme estabelece o artigo 63.º da Constituição da República 
Portuguesa. 
A Segurança Social Portuguesa constitui o sistema nacional de segurança social, é um organismo 
administrado pelo Estado, composta pelos sistemas de proteção, social de cidadania, previdencial e 
complementar, tendo por objetivos: 
“garantir a concretização do direito à Segurança Social, a melhoria sustentada das condições e dos níveis 
de proteção social e reforço da respetiva equidade, e, a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão”. 
A sua administração é feita através dos organismos, sobre os quais recai a responsabilidade da 
concretização dos objetivos, como é o caso do Instituto da Segurança Social, I.P. (IPSS), sendo este uma 
pessoa coletiva de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com natureza 
de instituto público, sediado em Lisboa, mas que desenvolve a sua atividade a nível nacional, por distrito.  
Também na área de circunscrição territorial do Município da Moita, a Segurança Social através do Instituto 
da Segurança Social, I.P. (IPSS), desenvolve e promove medidas que se enquadram no âmbito da sua ação, 
como é o caso concreto do – CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA BAIXA DA BANHEIRA, equipamento que 
se encontra implantado em terreno integrado no domínio privado municipal sem que exista qualquer 
documento que vincule as partes. 
Perante a situação, veio a Segurança Social - Instituto da Segurança Social, I.P. (IPSS) – Centro Distrital de 
Setúbal, solicitar a regularização do processo, tendo em vista a melhoria das condições do equipamento. 
Atendendo à pretensão do Instituto da Segurança Social, I.P. (IPSS) – Centro Distrital de Setúbal e tendo 
em conta o interesse público subjacente, bem como a contribuição desta edilidade na resolução de 
situações de idêntica natureza, no que respeita à família e às suas carências e à promoção em termos 
educacionais e sociais da população, proponho: 
 

- Que ao abrigo do estabelecido no n.º 1, do art.º 30.º da Lei de Bases Gerais da Politica Pública de Solos, 
de Ordenamento do Território e de Urbanismo, e, ainda do estabelecido no Regime Jurídico das 
Autarquias Locais – Anexo I – aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na al.ª h), n.º 2 do 
art.º 23.º e das al.ªs g), u) e ee) do n.º 1, do art.º 33.º, seja constituído a favor Instituto da Segurança 
Social, I.P. (IPSS) – Centro Distrital de Setúbal, o direito de superfície, a titulo gratuito, nos termos e 
condições da minuta anexa à presente proposta, sobre o lote de terreno (destinado a construção), sito 
na Estrada da Amizade, Vila da Baixa da Banheira, União de Freguesias da Baixa da Banheira, com a 
área de 5.632,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o número 
00461/19860903 – Baixa da Banheira e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4212 da União 
de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, com o valor patrimonial tributário (VPT) de 
€200.750,00, e com igual valor atribuído, no qual se encontra construído parte do equipamento 
coletivo, denominado “Centro de Bem Estar Social da Baixa da Banheira”, com as valências de CRECHE 
FAMILIAR, CRECHE e PRÉ-ESCOLAR. 

- Ao direito de superfície seja atribuído o valor de €160.600,00, calculado nos termos estabelecido no 
Código do Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas (CIMT).” 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que esta proposta visa regularizar uma situação com bastantes anos de existência de um 
equipamento que é propriedade do Instituto da Segurança Social, que é dono de uma creche e jardim-de-
infância designado “Centro de Bem Estar Social da Baixa da Banheira”, que fica paredes meias com as 
instalações do CRIBB, uma vez que este equipamento existe há bastantes anos. Agora, no âmbito de um 
processo de concessão de exploração que o Instituto da Segurança Social fez, detetou-se que não estava 
regularizada a cedência em direito de superfície do terreno que é do domínio privado municipal, pelo que 
o que se está a propor é a regularização desta situação através de uma cedência em direito de superfície. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Miguel Jorge do PS e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Uma vez que, pelo seu conhecimento, esta cedência já terá ocorrido nos anos sessenta ou setenta, 
questionou como é que foi feita uma cedência em que existe o usufruto de um espaço que é da autarquia 
por outra entidade, se bem que também é do Estado, sem existir esse devido enquadramento jurídico, 
porque desconhece e não sabe se era uma prática da altura. 
Apresentou uma segunda questão para saber se existirão outras situações iguais ou semelhantes e uma 
terceira questão para perceber porque é que só agora é que foi identificada uma vez que não percebeu 
bem, aquando da intervenção do Sr. Presidente, o que é que motivou agora a identificação desta situação, 
e obviamente a sua regularização, entre a autarquia e o Instituto da Segurança Social. 
Apresentou outra questão que tem a ver com a nomenclatura, e que poderá ser ignorância sua, para saber 
porque que é que diz “Instituto da Segurança Social, I.P.” e depois entre parêntesis “(IPSS)”, porque não 
sabe se é assim que é comummente designado o Instituto da Segurança Social. 
Por fim, referiu uma questão de pormenor ainda que, certamente, acredita que depois seria visto com 
maior detalhe, porque diz, pelo menos na cláusula primeira, “União de Freguesias da Baixa da Banheira”. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Disse que só iria tentar, com a sua “larga” experiência, ajudar o Dr. Miguel Jorge porque estas questões 
acontecem por causa de uma coisa muito grande que houve no país que foi a Revolução de Abril, era 
preciso o terreno e ele apareceu, e estas questões da Revolução de Abril e o enquadramento jurídico são 
sempre muito complicadas. 
Quanto ao resto das questões colocadas quis contar uma pequena história que se passou consigo, porque 
ainda há pouco tempo apanhou vinte euros num casaco que já não mexia há dois ou três anos, ou seja, 
nestas coisas senão vão à procura não as encontram. Há de haver mais “bocadinhos” e não há, de certeza 
absoluta, nenhuma incompetência nem maldade no processo, e a Câmara, assim que apanhou ou que 
alguém apanhou, está aqui, no sítio certo, a resolver. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que não será este o único processo e que, provavelmente, existem várias situações idênticas no 
concelho, e noutros, sobretudo relacionadas com o Ministério da Educação e com a construção de 
equipamentos escolares mais remotas, porque não tinham na altura os procedimentos que hoje em dia 
são habituais e mesmo indispensáveis e, como já foi dito, estão a falar de um período em que o 
fundamental era fazer todos os equipamentos que eram necessários e fizeram-nos e fizeram muito bem. 
Não foi ninguém afetado uma vez que era terreno público e continua a ser um terreno público onde está 
um equipamento público, portanto acha que todos ficaram a ganhar com aquela construção e, passados 
todos estes anos, ao detetarem que aquela situação não estava ainda devidamente formalizada, apenas 
estão a propor que ela o seja. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos, submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
7 – Declaração a emitir pela Assembleia Municipal que comprove o interesse público municipal de 

operação urbanística para os efeitos previstos na alínea a) do nº3 do artigo 25º do Regime Jurídico 
da Reserva Agrícola Nacional, na sua redação atual 

 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 18/12/2017: 
 
“Mediante o requerimento n.º 23065, de 20 de novembro de 2017, veio a entidade empresarial Brimogal 
- Sociedade Imobiliária, S.A., solicitar, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua redação atual, informação prévia sobre a possibilidade da realização da operação 
urbanística de edificação de um edifício comercial da insígnia AKI e de emissão pela Assembleia Municipal 
da Moita de uma declaração comprovativa que a mesma é de interesse público municipal, para os efeitos 
que se encontram previstos na alínea a) do n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 
março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
Em sede de apreciação técnica do pedido de informação prévia, registado sob o n.º7/2017, tendo por 
base os elementos apensos ao requerimento acima mencionado, concluiu-se que a pretensão poderá vir 
a ser viabilizada, desde que aquando da apresentação do pedido seja dado cumprimento às questões 
enunciadas na informação técnica, sem prejuízo da consulta prévia à Entidade Regional da Reserva 
Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRALVT). 
A implantação deste estabelecimento comercial, contribuirá para o fortalecimento do tecido empresarial 
local contribuindo e beneficiando o município e os munícipes, tanto pela criação de emprego, com cerca 
de 20 trabalhadores diretos e gerando outros tantos postos de trabalho indiretos, como pelo contributo 
para a melhoria das condições de vida da população, através da sua estratégia de Responsabilidade Social 
e Ambiental. 
Não obstante a regularização do pedido de informação prévia, em resposta às questões enunciadas, há 
que evidenciar-se que a operação urbanística proposta, pela sua dimensão e especificidade, permitiria a 
cedência para o Município da Moita de uma parcela de terreno com uma área aproximada de 9.600 m2, 
onde atualmente se encontram instalados os viveiros municipais, e que excede largamente as áreas de 
cedências previstas pela Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março, que determinaria a cedência de uma 
área de apenas 1.414 m2 para espaços verdes e equipamentos. 
Relativamente aos solos integrados em Reserva Agrícola Nacional implicados na operação urbanística, 
quer para a edificação propriamente dita, quer para os espaços exteriores envolventes (acessos, passeios 
e estacionamentos), estes apenas poderão ser destinados a uma utilização não agrícola se reconhecido o 
relevante interesse público da localização da operação urbanística no local pretendido, nos termos que se 
encontram expressos no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na redação que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 
Assim proponho: 
Com fundamento na oportunidade de uma mais-valia para o concelho no fortalecimento do tecido 
empresarial local, e de verter para o domínio municipal os terrenos onde atualmente funcionam os viveiros 
municipais e com base no disposto na alínea b3) do n.º 7 do artigo 58.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Moita, em conjugação com a alínea a) do n.º 6 do mesmo artigo e regulamento, respeitante 
à concretização do “Parque Urbano da Caldeira da Moita”, que a Câmara Municipal aprove e submeta a 
deliberação da Assembleia Municipal da Moita o reconhecimento do interesse público municipal da 
operação urbanística em referência para os efeitos que se encontram previstos na alínea a) do n.º 3 do 
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
199/2015, de 16 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, sem prejuízo 
da posterior regularização do pedido de informação prévia apresentado em resposta às questões 
levantadas na apreciação técnica.” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que neste ponto o que propõem é que a Assembleia Municipal acompanhe a Câmara Municipal na 
declaração de interesse na realização de um investimento por uma cadeia comercial que pretende 
construir uma loja num terreno, numa zona que tem esta vocação, que tem diversos outros equipamentos 
comerciais nas proximidades e que, seguramente, continuará a desenvolver-se uma vez que tem 
capacidade para acolher mais equipamentos. 
Acontece que o terreno para onde se aponta esta construção tem uma parte urbana mas tem também 
uma parte ainda abrangida pela Reserva Agrícola Nacional, e a implantação do edifício, para ser viável, 
precisa de ter uma pequena parte sobre esta zona de reserva. Acontece também, e é fundamental para 
que esta proposta se possa fazer, que embora classificada esta é uma zona, e o sítio em concreto do qual 
se pretende a desafetação, que não é alvo de qualquer atividade agrícola há muito tempo, pelo que se 
considera que não se está a pôr em causa nenhum valor importante para a conservação do solo, do 
ambiente ou da atividade agrícola no concelho. 
Acresce ainda que, através da viabilização deste investimento, se poderá também resolver em definitivo 
uma situação relativa à posse dos terrenos onde, devidamente autorizado há muitos anos, está instalado 
o viveiro municipal. Está autorizado mas não é terreno municipal e, com a viabilização deste investimento, 
essa situação é regularizada no âmbito das cedências, aliás, ultrapassando largamente as cedências 
legais obrigatórias porque o investidor propõe-se ceder ao município toda aquela zona e regularizar de vez 
esta situação. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição da Sra. Márcia Santos do PS e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Disse que queria tecer duas considerações que julga pertinentes no âmbito desta proposta porque julga 
que seria necessário que, ao nível político no concelho e de forma integrada, houvesse uma discussão 
quando se pretender alterar espaços que estão pensados estrategicamente para o concelho que sejam 
áreas agrícolas, e não fazer-se essa alteração de forma casuística quando aparecer uma proposta de um 
privado, porque seria relevante que houvesse uma discussão abrangente e integrada do território. 
Por outro lado, a fundamentação ao nível dos postos de trabalho, neste tipo de propostas, implica também 
compreender se, havendo concorrentes neste tipo de área de negócio dentro do concelho, que neste caso 
há, qual é o impacto nessa atividade a fim de perceber se, efetivamente, será uma proposta vantajosa 
para o concelho a nível económico e social. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Disse que têm a noção que é sempre um momento algo sensível quando se vai desafetar terrenos à 
Reserva Agrícola Nacional, mas esta discussão mais ampla e mais profunda que se deve fazer deste tema, 
e não só da Reserva Agrícola mas de todos os terrenos do concelho, é feita em sede de revisão do PDM e 
não casuisticamente. 
O que defendem é que esta discussão abrangente e coletiva do território seja feita em todas as situações 
e não apenas em situações como esta, tendo lembrado, por exemplo, a implantação do novo aeroporto de 
Lisboa ou de uma pista anexa ao Aeroporto de Lisboa cuja discussão, tanto quanto sabem, não existiu com 
o concelho da Moita. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que não podia acrescentar mais nada porque, como foi dito agora mesmo, a questão das reservas 
agrícola e ecológica e do ordenamento do território é discutida em sede de PDM e esta é uma situação 
daquelas absolutamente pontuais e que resulta do desenvolvimento normal da ocupação desta zona. 
A questão da concorrência entre equipamentos comerciais é uma realidade que, por um lado, muitos aqui 
defendem como uma coisa boa, ainda que não seja propriamente um deles, mas há muitos que o fazem, 
aliás, como no mercado livre, a concorrência é a pedra de toque da nossa sociedade e, por outro lado, o 
facto desta unidade ao não se instalar ali se instalar noutro sítio qualquer e aí os efeitos, positivos ou 
negativos, aconteceriam à mesma porque há diversos outro locais no território que poderiam ser uma 
alternativa a este. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos, submeteu a proposta a votação. 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e sete votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, um do PSD, um do CDS, um do PAN; duas abstenções do BE. 
 
 
8 – Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
24/01/2018: 
 
“A Assembleia Municipal da Moita em sessão extraordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2009, 
sob proposta da Câmara Municipal, de 11 de novembro de 2009 aprovou o Regulamento de Taxas do 
Município da Moita que estabelece o regime a que ficam sujeitos a liquidação, a cobrança e o pagamento 
de taxas que, nos termos da lei ou regulamento, sejam devidas ao Município da Moita. 
Posteriormente, foi o mesmo alterado pela deliberação da Assembleia Municipal tomada na sessão 
ordinária realizada em 28 de dezembro de 2012, na sequência da publicação dos Decretos-Leis n.º 
48/2011, de 01 de abril, n.º 110/2012, de 21 de maio e n.º 204/2012, de 29 de agosto e pelas 
deliberações da Assembleia Municipal tomadas nas sessões de 22 de fevereiro de 2013, de 03 de 
setembro de 2013, de 28 de fevereiro de 2014, de 27 de junho de 2014, de 21 de novembro de 2014, 
de 27 de fevereiro de 2015, de 25 de setembro de 2015, de 26 de fevereiro de 2016, de 24 de junho de 
2016 e 25 de novembro de 2016. 
Considerando que: 
As atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos, pelos feirantes, vendedores ambulantes e 
agricultores funcionam como polos de importantes trocas comerciais e de criação de emprego. 
Verifica-se que as taxas de ocupação dos diferentes mercados municipais fixos e das feiras registam 
percentagens muito reduzidas.  
Constata-se uma dificuldade crescente dos diferentes empresários em honrar os seus compromissos, 
incluindo as taxas de utilização e de ocupação dos espaços de venda. 
Durante os anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 a Câmara Municipal pretendeu incentivar e incrementar 
as atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos e nas feiras, através da redução das respetivas 
taxas previstas na Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município da Moita. 
A importância dos mercados municipais fixos e das feiras, associada ao facto da baixa taxa de ocupação, 
justificam a necessidade premente de incentivar estes espaços e as atividades neles desenvolvidas, pelo 
que, se consideram necessárias as manutenções das reduções supra mencionadas. 
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Importa pois proceder à alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita com vista à 
concretização deste objetivo. 
Assim sendo, e atendendo a que os atuais artigos 18.º-A e 18.º-B, do Regulamento de Taxas do Município 
da Moita e os pontos 18 e 19 da Fundamentação das Isenções e Reduções de Taxas, constante do Anexo 
III ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, que consagram a redução das taxas pretendida, 
apenas produziram efeitos até 31 de dezembro de 2017, pretende-se com a alteração ora proposta, a 
manutenção, para o ano de 2018, do regime de redução de taxas que tem vigorado. 
Assim, deliberou a Câmara Municipal, em reunião ordinária de 20 de dezembro de 2017, desencadear o 
procedimento de elaboração do Projeto de Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, com 
publicitação do início do procedimento, em 22 de dezembro de 2017, na Internet, no sítio institucional do 
Município da Moita, e em Edital, indicando a forma como se podia processar a constituição como 
interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do projeto de alteração ao Regulamento, 
nos termos do n.º 1, do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
O prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração do projeto de 
alteração do Regulamento decorreu de 26.12.2017 a 09.01.2018 sem que se tenham constituído 
quaisquer interessados ou apresentados contributos. 
Nesse sentido foi elaborado um projeto de alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, que 
se anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante para todos os efeitos legais, de forma a 
consagrar as sobreditas reduções de taxas. 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere: 

Ao abrigo das alíneas k) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, alterada pelas Leis n.os 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, 
de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, submeter à Assembleia Municipal da Moita para 
efeitos de aprovação, ao abrigo dos artigos 112.º n.º 7 e 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, na redação em vigor, das alíneas b), c) e g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 96.º a 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, dos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-B/2013 de 01 
de novembro e alterada pelas Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro, Lei n.º 75-A/2014, de 30 de 
setembro, Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, Lei n.º 
132/2015, de 04 de setembro e Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 10/2016, de 25 de maio, e posteriormente alterada pelas Leis n.os 42/2016, de 
28 de dezembro e 114/2017, de 29 de dezembro, a alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município da Moita, em anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante. 

Anexo: Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que esta proposta visa continuar a integrar no regulamento de taxas as reduções especiais e 
temporárias que têm ocorrido desde 2012. 
São reduções que se fundamentam na crise económica, no facto de os nossos mercados, quer os 
mercados de venda fixa, quer os mercados de venda ambulante, serem severamente afetados por essa 
mesma crise, pela diminuição do poder de compra da população porque, embora haja melhorias nesse 
aspeto, elas são ainda insuficientes para que estas atividades possam voltar a ter a sua rentabilidade 
normal e por isso entendem importante que o município mantenha estas reduções como forma de 
promover estas atividades. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Sr. Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
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Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Disse que, mais uma vez, é muito bom participar nestas discussões porque vão dar aqui um “aconchego” 
às pessoas que trabalham no território e porque esta necessidade também os lembra que o país não está 
assim tão melhor do que estava e é preciso continuarem a trabalhar e a estarem atentos. 
A título de brincadeira disse que teve uma “invasão” de vendedores na Junta de Freguesia do Vale da 
Amoreira, em que as pessoas estavam muito aflitas e a dizer mal do Vereador Luís Nascimento “agora foi 
o homem do PSD para lá já vão aumentar as taxas”, mas abalaram de lá descansados porque disse às 
pessoas que não acreditava que o problema não fosse ser resolvido e que todos iriam resolver hoje, mas 
o que é engraçado é que foram logo a correr à Junta dizer que iam pagar mais, mas foi-lhes dito a verdade, 
que nesta sessão, possivelmente, iriam resolver, e espera bem que o façam. 
 
Sr. José Capelo do PS 
Transmitiu a posição da bancada do PS, em conformidade com a transcrição infra: 
“Todos nós temos a noção da importância que os mercados municipais e as feiras têm como polos de 
dinâmica comercial para a economia local e também para a criação de emprego, mas todos nós temos 
também a noção das baixas taxas de ocupação dos mercados e feiras. 
Isto torna-se preocupante com a agravante de existirem espaços, quer internos, quer envolventes, 
nomeadamente nos mercados, que se encontram vazios de utilização há bastante tempo. 
Toda esta realidade dura há demasiado tempo e o pagamento das taxas de utilização e de ocupação é 
apenas uma parte desta realidade, como se constata pelo facto de há vários anos haver redução das taxas 
e não haver uma maior ocupação, o que evidencia que existe uma incapacidade por parte do executivo de 
conseguir criar dinamizações efetivas nestes mesmos espaços. 
As Grandes Opções do Plano para 2018 evidenciam alguma vontade para tentar contrariar esta realidade. 
Não sei se resulta, propriamente dito, da necessidade que o executivo da CDU sentiu da existência de um 
vereador a tempo inteiro dedicado às atividades económicas, mas começaram a surgir algumas novidades. 
No entanto, são medidas pontuais e paliativas para a realidade e para os problemas que efetivamente 
temos, quando os mercados e as feiras estão a necessitar seriamente de medidas estruturantes para criar 
uma nova dinâmica junto dos feirantes e vendedores que, efetivamente, seja mais positiva para os 
mesmos e que também possibilite a criação de relações válidas de proximidade com a população, que 
promova a opção da compra nos mercados e feiras e que a mesma não seja pontual mas sim recorrente, 
promovendo as necessárias e vitais trocas comerciais valorizando, desta forma, o papel dos feirantes e 
vendedores bem como dos espaços de comércio existentes. 
Desde 2013 e até dezembro de 2017 reduziram-se as taxas para incrementar a atividade dos mercados 
e feiras. Aquilo que eu deixava e questionava é: 
- Qual foi o resultado efetivo destas medidas? 
- Temos mais feirantes e vendedores? 
- Temos mais trocas comerciais? 
- Qual foi o aumento efetivo dos feirantes e vendedores devido à redução das taxas ao longo destes últimos 
anos? 
- Quais foram as verbas recebidas por estas taxas ao longo destes anos pela Câmara? 
Apesar da redução dessas mesmas taxas, considerando a intenção do executivo, devia haver um sinal 
positivo de crescimento. 
Registe-se que o PS não é contra o apoio aos feirantes e vendedores via redução das taxas, e por isso 
mesmo iremos votar favoravelmente esta proposta, mas mais do que isso o PS é a favor de medidas 
estruturantes que, efetiva e urgentemente, dinamizem as feiras e mercados para a promoção incremental 
das atividades económicas e trocas comerciais nas mesmas, que é o verdadeiro objeto da existência 
destes locais e das pessoas que neles vendem. 
A Câmara tem que conseguir mais do que medidas avulso e mais do que o mesmo. 
Fica uma questão pertinente; para quando um plano de revitalização efetivo das feiras e mercados do 
concelho? 
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As reduções de taxas, falta de poder de compra e os hábitos das pessoas não podem justificar ad eterno 
a verdadeira dificuldade que a Câmara tem em conseguir contrariar esta realidade que se prolonga nos 
nossos mercados e feiras.” 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Falando em termos futebolísticos disse que esta “cartilha” já ouve há anos e é uma “cartilha” tão feia 
colocar as culpas na Câmara por um problema nacional, um problema de cultura, um problema de vida, 
de sociedade e nem sequer fazer um mea culpa porque apoia políticas que levaram a isto é uma coisa 
completamente surreal. 
O que é estruturante aqui e a razão por que as coisas acontecem é que estes modos de vida tradicionais 
têm tendência a sofrer muito, é o pequeno comércio local que sofre com as multinacionais, com os grandes 
retalhistas, com as grandes superfícies, e basta ir aos mercados e comparar os produtos que se vendem 
nos mercados com os que se vendem, por exemplo, no Modelo para perceberem porque é que as pessoas 
vão ao outro lado, porque eles conseguem pôr os produtos mais baratos, às vezes duas e três vezes, e 
desafiou quem está muito preocupado a, por exemplo, ir ao mercado do Vale da Amoreira comprar feijoca 
e depois irem ao Modelo comprar feijoca e verem a diferença. 
As outras assembleias municipais quando deliberaram a redução das taxas como apoio não foi para trazer 
mais comerciantes, foi para não os perder e para que as pessoas não acabassem com as suas atividades 
que estavam mesmo no “buraco”, estava muito mau e, a muito custo, foi-se conseguindo manter as coisas. 
Isto é uma medida de socorro, uma medida de exceção, que tem sido prolongada no tempo porque a 
situação real do país não é tão boa como alguns dizem e não é tão boa porque, efetivamente, e aqui o 
José Capelo tem razão, as medidas estruturais a serem tomadas também não foram tomadas por quem 
de direito. 
Recordou que se propôs o aumento do salário mínimo para seiscentos euros, e até se acordou isso com 
muitos parceiros, e o que aconteceu foi que votaram contra, ou as questões do emprego e do emprego 
com direitos, que também podiam ajudar aqui, ou o terem dito às pessoas na campanha eleitoral que se 
ia rever a lei do trabalho no sentido do trabalhador ficar mais beneficiado e não se fez, o ter-se prometido 
que as reformas iam aumentar e não se fez, e isto é que são medidas estruturantes. 
Também havia outras, as medidas do lado dos pequenos comerciantes, que também não foram tomadas 
e também foram prometidas, ainda têm ónus que foram prometidos em campanha eleitoral e que não 
foram tomados, há uma carga fiscal sobre os pequenos comerciantes muito grande e isso não depende 
da Câmara, não depende nada da Câmara. 
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal podem tentar criar algum dinamismo mas não vão lá pôr 
vendedores de peixe, isso tem que partir das pessoas. Se a atividade está complicada, se as peixarias 
fecham, como é que se abrem bancas no mercado? Ou quantos minimercados conhecem em 
funcionamento hoje em dia? As coisas fecham e os mercados vão-se aguentando com algumas 
características até engraçadas, de dinâmica local, porque as pessoas ainda vão lá comprar fruta e legumes 
porque são aqui da região, e fazem muito bem, mas são mais caros, com melhor qualidade mas mais 
caros, e as pessoas como não têm dinheiro vão ao mais barato, vão ao Modelo, vão ao Continente. 
Essa “cartilha”, porque é uma “cartilha”, em que “o concelho da Moita não é atrativo”, então o concelho 
da Moita não é atrativo e a ALDI quer pôr aqui a sede nacional? Claro que é. O concelho da Moita é atrativo, 
tem mantido o comércio o que não tem é condições para pôr dinheiro no bolso das pessoas, porque isso 
depende do Governo, muito do Governo, e não tem condições para criar uma estabilidade às pessoas para 
que possam trabalhar de outra maneira, com um pacote fiscal como deve de ser e coisas do género. 
Esta conversa, esta “cartilha”, tem de ser virada para o lado certo e quando andam na rua a prometer 
coisas às pessoas é bom que as queiram cumprir, e não apontar aos outros, e isto é que condena. Portanto, 
não é “mais do mesmo”, “mais do mesmo” é dizer isso e isto é “mais do necessário” porque, infelizmente, 
o que deviam estar agora a fazer, se as coisas fossem como alguns dizem, era estar a aumentar as taxas 
porque “está tudo rico, está tudo muito bem, está tudo muito contente”. Não é verdade. 
Os pequenos comerciantes, os pequenos feirantes, as pessoas que têm uma banca veem-se “gregos” para 
pagar isto, às vezes pedem planos em prestações, a verdade é esta e veem pedir a quem os atende. 
Também podiam fazer isso com as finanças mas não podem, não os deixam, mas pediram atenção, as 
associações pediram atenção e foi-lhes negado apesar de ter sido prometido. 
Mais uma vez, estas questões que denigrem o município e que os tornam cinzentos têm que acabar e acha 
que devem discutir as coisas como elas são, porque não estão nada muito melhor, os pequenos 



 

   Página 49 de 63 

comerciantes têm grandes dificuldades e têm que ser apoiados e o papel de todos aqui também é fazerem 
chegar esse sinal a quem decide, na Assembleia da República, no Governo. 
O que estão a fazer tem que ser visto assim e não como um processo de angariação de novos vendedores, 
porque estão a fazer isto porque há pessoas que não conseguem pagar, para aguentar os seus negócios, 
daí achar que não devem usar essa “cartilha”. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Disse que tem pensado muitas vezes como é que se conseguiria dinamizar os mercados e algumas das 
feiras mas, sinceramente, não há imaginação que lhe valha, mas é necessário que o senhor vereador do 
pelouro e a Câmara se mobilizem a imaginar um processo de idealização e, se falhar, cá estarão depois, 
como no caso de as taxas diminuírem, diminuírem, diminuírem, não é isso que resulta para novos negócios 
aproveitarem aquele espaço. 
Ao trazerem aqui frases como “é necessário medidas estruturantes” vê-se “às aranhas” porque tem 
pensado nelas e não as encontra, e viria aqui falar nisso mas só se tivesse condições de ajudar a lançar 
uma ideia, porque é eleito e aí sentia-se nessa obrigação mas, de facto, tem puxado pela cabeça mas não 
consegue, não consegue. É claro que consegue elaborar um discurso a apelar a medidas estruturantes 
mas concebê-las não consegue, pelo que solicita que a Câmara e os vereadores, nomeadamente o senhor 
vereador que tem o pelouro, puxem pela cabeça e arranjem imaginação para gerar um processo de 
dinâmica desses. É evidente que o Mercado da Moita não tem as condições que tem o Mercado do 
Livramento em Setúbal, e mesmo assim podiam estar um bocado “à rasca” porque não é fácil aqui na 
Moita arranjarem cantores de ópera para fazerem entretenimento e espetáculos no decorrer de alguns 
sábados ou domingos de manhã em que a praça é mais frequentada. 
Concluindo, disse que está “às aranhas”, queria contribuir e queria ajudar mas está, de facto, “às aranhas” 
para poder ajudar neste processo. 
 
Sr. José Capelo do PS 
Em relação àquela que foi a intervenção do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira, disse que não se podem misturar “alhos com bugalhos” e que isto não é o discurso do 
“mais do mesmo”, ou de “cassete”, como se queira referir. Quem pode ter feito aqui alguma alusão que, 
efetivamente, possa denigrir o concelho da Moita não foi o próprio porque utilizou a informação que estava 
por base da proposta apresentada pela Câmara. Quem fala nas baixas taxas de ocupação e das 
dificuldades em conseguir prender e dinamizar a existência de feirantes, de comerciantes e de vendedores 
é a própria proposta, não é a intervenção do Partido Socialista sobre esse tema. 
Sobre a necessidade de haver propostas concretas disse que o Partido Socialista está disponível para 
ajudar numa sessão que se possa criar, ou da própria Assembleia Municipal ou junto do executivo da 
Câmara, para apresentar propostas e que, por norma, não fazem intervenções vagas e sem a devida 
sustentabilidade. 
O exemplo do concelho da Moita não é o retrato do país naquilo que diz respeito ao comércio local, 
nomeadamente às feiras e aos mercados. Existem diversos exemplos pelo país em que os mercados 
conseguiram contrariar esta realidade, criando dinâmicas permanentes, não pontuais, trazendo novas 
atratividades, novas formas de fazer comércio, e um dos claros exemplos disso é o Mercado da Ribeira em 
Lisboa, como o que já foi aqui falado de Setúbal. É preciso vontade e criatividade e não se pode, 
simplesmente, baixar os braços e achar que a redução das taxas, que é positivo, vai resolver o que quer 
que seja. Se têm aqui situações em que essa mesma redução, ao longo dos anos, não teve os efeitos 
pretendidos porque é que não são tomadas outras medidas? Porque é que não são dinamizadas outras 
formas de fazer comércio? 
Não podem simplesmente baixar os braços e utilizar sempre a mesma argumentação, têm de olhar à volta 
e ver outros exemplos que conseguem contrariar esta realidade, e é pena que não consigam olhar para 
fora e aprender com o bom trabalho que outros possam fazer, independentemente da cor política desses 
concelhos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, e uma vez que o Sr. Presidente da Câmara lhe disse que não 
podia prestar esclarecimentos porque não tinha os dados necessários, submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
9 – Contratação de empréstimo M/Longo Prazo para financiamento de obras no âmbito do Moita 2020 

(Aprovação da contratação de um empréstimo à Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Entre Tejo e Sado 
e aprovação da minuta do contrato) 

 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 07/02/2018: 
 
“Considerando que, 
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberaram em reuniões realizadas em 18.12.2017 e 
28.12.2017, respetivamente, autorizar o desenvolvimento de um procedimento administrativo com vista 
à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo para financiar a contrapartida local dos 
investimentos associados ao Programa de Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 
2020 (PEDU). 
E que o Município reúne os requisitos legais necessários para a contratação de empréstimo de M/L prazo, 
nos termos dos artigos 49.º e 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), uma vez que, apesar 
do Município possuir margem disponível de endividamento, conforme mapa demonstrativo da capacidade 
de endividamento (15/01/2018), junto em anexo, a assunção da despesa referente à contrapartida 
nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus não releva para o cumprimento das obrigações 
legais estabelecidas quanto ao limite da dívida total previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 
(RFALEI), de acordo com o art.º 102.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (LOE 2018). 
Foi efetuada uma consulta a cinco entidades bancárias conforme consta na informação datada de 
22/01/2018 da Divisão de Administração e Finanças, anexa à presente proposta. 
Apenas três instituições de crédito subscreveram propostas de financiamento, o Banco Português do 
Investimento, S.A., o Banco SantanderTotta, S.A., e a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Entre Tejo e Sado. 
Da análise às propostas concluímos que a proposta apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de 
Entre Tejo e Sado é a que reúne as melhores condições para o financiamento da operação de crédito, 
consubstanciada num empréstimo com uma taxa variável indexada à EURIBOR a 6 meses, com um spread 
de 1,29% e sem mais encargos adicionais. 
Assim, e porque a contratação desta operação não compromete os limites legais da capacidade de 
endividamento do Município, nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI),  
Proponho,  
• A aprovação de 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 a afetar aos investimentos incluídos 
no Moita 2020. 

• A aprovação da minuta do contrato em anexo, que faz parte integrante da presente proposta; 
Mais proponho que a presente proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI).” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que esta é a conclusão de um processo que a Assembleia autorizou, no final do ano passado, que 
se iniciasse, um processo de financiamento dos investimentos apoiados pelo Portugal 2020, e que não 
iria repetir os argumentos dos porquês de recorrer a esta hipótese que foi feita nessa altura, uma vez que 
agora se trata apenas de aprovar a operação propriamente dita, já detentores das propostas que três das 
cinco entidades financeiras consultadas forneceram, sendo que a proposta mais vantajosa foi a 
apresentada por um consórcio de caixas de crédito agrícola, que não só corresponde às condições 
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colocadas no concurso como os encargos são vantajosos, uma vez que aplica uma indexação à Euribor e 
um spread de 1,29%, num sistema de taxas fixas ao longo dos vinte anos de duração do contrato. 
Portanto, este financiamento, nestas condições bastante vantajosas e bastante suaves do ponto de vista 
de encargos financeiros, é importante para permitir ao município aproveitar ao máximo as possibilidades 
abertas pelas candidaturas do Portugal 2020. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Interveio para dar indicação ao Sr. Presidente da Câmara da existência de um desacerto no ponto dois da 
cláusula quarta uma vez que está escrito, por extenso, que a taxa anual efetiva é de um vírgula zero vinte 
nove por cento e numericamente está escrito 1,29%. 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; nove abstenções do PS. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto da CDU apresentada pelo Sr. João Faim 
“A CDU votou favoravelmente esta proposta porque está do lado do desenvolvimento do concelho e do 
lado daquilo que muitos apregoam quando é a altura de votar. Na altura de mostrar de que lado estão 
resolvem tomar o lado da abstenção.” 
 
 
10 – Atos da Câmara 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que apenas queria abordar duas questões que se prendem com assuntos já falados aqui, sendo um 
deles para esclarecer que a Câmara Municipal tem, no seu Plano de Atividades para 2018, a elaboração 
de um Plano Municipal de Igualdade de Género e Combate à Discriminação, que abarca também as 
questões aqui tratados sobre violência doméstica e que o trabalho preparatório para a sua execução já 
está a decorrer. 
Quis também esclarecer novamente, apesar de já o ter aqui referido mas atendendo a que o assunto veio 
outra vez hoje aqui, que em vinte e quatro de agosto de dois mil e dezassete foi enviado um ofício pelo 
diretor geral da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ao secretário-geral do Ministério da Administração 
Interna, do qual foi enviada cópia à Câmara Municipal para conhecimento, através do qual foram 
informados que o Ministério das Finanças aprovou a permuta dos imóveis do ex-quartel dos Bombeiros 
Voluntários da Moita com o lote dois da Urbanização da Mãe D’ Água, e leu a pergunta que então era feita 
ao Ministério da Administração Interna e que dizia: “Assim, consideram-se preenchidas as condições 
vertidas no artigo 107º do Decreto-Lei nº280/2007, pelo que nesta decorrência, e tendo em vista o 
prosseguimento do processo, solicita-se a V.Exa.” – portanto ao Ministério da Administração Interna – “que 
informe se pretende dar continuidade a esta permuta. Em caso afirmativo, mais se solicita comprovativo 
da existência de verbas para avançar com a construção das novas instalações da Guarda Nacional 
Republicana.”  
Portanto, isto quer dizer que “a bola” está do lado da Administração Interna e está do lado do Governo, 
porque não têm qualquer confirmação, não conseguem obter qualquer confirmação, se foi ou não 
programado, em termos de orçamento de Estado, a construção do novo quartel. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha seis inscrições do PS, e que agradecia que, no decurso da primeira intervenção, quem 
pretendesse intervir assinalasse a sua intenção, sendo que as iria procurar intercalar. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Srª Eurídice Pereira do PS 
Disse que iriam fazer chegar à Mesa seis requerimentos dirigidos à Câmara Municipal, ao abrigo da alínea 
d) do nº2 do artigo 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, relativos às seguintes matérias: 
- “Ponto de situação do desenvolvimento dos projetos municipais cofinanciados por fundos comunitários”; 
- “Funções Sociais e Educação”; 
- “Implementação do Orçamento Participativo”; 
- “Financiamento das Grandes Opções do Plano de 2018”; 
- “Contratação de seguros por parte do Município da Moita”; 
- “Transmissão online das sessões da Assembleia Municipal da Moita”. 
Sendo óbvio que, ao abrigo da lei, os requerimentos vão ser encaminhados para a Câmara Municipal, 
solicitou que ficasse cópia dos mesmos apensa à ata desta reunião. 
Em seguida disse que gostaria de falar num aspeto que é particularmente preocupante nos últimos anos, 
que no ano passado deu muita preocupação aos munícipes do concelho da Moita e andou aí nas “bocas” 
do Mundo, que tem a ver com as pragas de pombos e de baratas, porque estão a chegar ao final de 
fevereiro, não faltará muito para que o sol venha para permanecer durante uns largos meses, e essa é a 
altura, como todos sabem, em que esta situação se começa a agudizar. É por isso muito importante que 
fique aqui esclarecido qual é que é o plano que é permanentemente desenvolvido pela Câmara Municipal 
a propósito deste assunto, porque o que se tem constatado é que, de ano para ano, o raio de abrangência 
deste problema é cada vez maior. 
Não basta responder que é difícil, tem que haver um processo de estagnação desta evolução negativa no 
território do concelho e, nestas questões que está a fazer, acha que é particularmente importante perceber 
que métodos é que são utilizados, com que periodicidade são utilizados e se existe ou não fiabilidade nos 
produtos que são aplicados porque, do que acompanhou, tem a ideia de que algumas destas vertentes 
levantam sérias dúvidas sobre a aplicação, inclusive da fiabilidade dos próprios produtos, pelo que 
pretende saber se foi feito algum concurso para que exista garantia de que a resposta surja atempada e 
de forma eficaz. 
Outra questão que levantou, e entende que possa criar aqui alguma perturbação na sua análise, é que 
quando a Câmara faz a sua intervenção fá-la, obviamente, na rua, nos esgotos, na via pública, acontece 
que quando são realizadas as operações de desbaratização a tendência das baratas é fugir para onde o 
produto não existe, ou seja, para casa das pessoas e depois a Câmara diz que não tem, perante a lei, que 
entrar nos prédios para fazer as desbaratizações, mas são as casas das pessoas, que como sabem não 
são poucas, são imensas e em muitos sítios deste concelho, que estão a ser o refúgio das baratas que são 
afugentadas da via pública. Muito sinceramente, não sabe o que é que a Câmara ponderou sobre isto mas 
que é uma matéria que, dado o facto de se ter vindo a agravar nos últimos anos, merece uma atenção 
especial. 
Relativamente à questão dos pombos, e sem se alongar muito, disse que não fugirá muito a estas notas 
que aqui deixou e que carece também de uma atenção muito especial. 
A propósito da questão dos mercados e da implementação de uma superfície comercial no concelho, disse 
que é curioso que muitas das vezes em que se abordam questões que têm a ver com criar novas 
dinâmicas, no sentido de potenciar o concelho para respostas mais adequadas há sempre, e acha que a 
expressão do José Capelo é francamente boa, uma noção de “baixar os braços”, daquela coisa que “aquilo 
que é possível ao lado não é possível aqui”, não falando nesta coisa que “brada aos céus” que é “isto não 
anda porque o Governo devia dar o ordenado mínimo de x e só se deu x menos y”, que é um patamar de 
discussão no qual se recusa a entrar, mas impõe-se que se faça, a propósito de tudo isto, uma pergunta 
que até tem a ver com um facto ocorrido durante esta semana, uma vez que o primeiro-ministro de Portugal 
esteve no distrito na última quarta-feira, e veio a propósito do Roteiro de Inovação, e não irá especificar 
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coisas de maior, nomeadamente falando da inteligência artificial, que como sabem é uma das grandes 
apostas para o Portugal 2030. 
A primeira visita que o Primeiro-Ministro fez foi a uma empresa que estava situada no concelho da Moita 
e que passou a estar, não há muito tempo, situada no concelho vizinho de Palmela, concretamente na 
Quinta do Anjo. Sabe que este assunto não é novo na abordagem e que já foi abordado pelo Partido 
Socialista na Câmara Municipal, mas não colhe resposta de que o sítio para onde a empresa foi é mais 
próximo da Autoeuropa, porque estão a falar da Quinta do Anjo e todos sabem onde é exatamente a Quinta 
do Anjo. Portanto, é importante começarem a perceber, em vez de levar da forma como há pouco aqui se 
assistiu, de que uma superfície comercial que potencia, eventualmente, vinte postos de trabalho, é uma 
coisa fantástica e depois deixar, permitir, que se deslocalize da Moita para o concelho vizinho uma 
empresa com estas características de inovação. Qualquer Câmara que fosse ativa faria tudo e mais alguma 
coisa para que esta empresa não saísse do concelho, pelo que tem, forçosamente, que aqui questionar, e 
nem sequer está a fazer grande pergunta, qual é o momento em que este tipo de pensamento se inverte 
e se procura, de facto, que o concelho seja verdadeiramente atrativo. 
Ainda a propósito da questão dos mercados, e para findar a sua intervenção, quis recordar uma proposta 
apresentada por um vereador do Partido Socialista em trinta de setembro de dois mil e catorze na Câmara 
Municipal da Moita, que tinha como base a revitalização dos mercados, que era uma proposta bem 
estruturada, muito interessante, e foi chumbada pela CDU. Talvez, se recuarem um pouco no tempo, a 
possam recuperar e quem sabe começarem por aí a revitalizar os mercados, e está certa que a imaginação 
depois ajudará a dar os passos seguintes. 
 
Sr. João Palma do PS 
A primeira questão que quis colocar tem a ver com um conjunto de situações que ainda continuam a existir 
no nosso concelho, relativamente às acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, para saber 
quais são as prioridades da Câmara Municipal relativamente à melhoria desses acessos. 
Depois questionou, na sequência da aprovação da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, qual o ponto de 
situação de integração dos precários. 
Por fim, questionou como é que está a ser preparada a participação do município na Bolsa de Turismo de 
Lisboa, que terá lugar de 28 de fevereiro a 4 de março, no sentido de perceber como é que a Câmara 
Municipal está a planear aproveitar esta oportunidade para promover o concelho. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Em primeiro lugar quis parabenizar a Câmara Municipal e os técnicos que fazem este relatório, documento 
que é tão mal tratado aqui neste ponto, que geralmente é ignorado, onde consta a atividade municipal, 
mas que não se analisa, não se critica, em que até se traz outras coisas para criar aqui uns factos políticos 
e para alguns ficarem com o ego um pouco maior do que o que já têm, o que também é difícil. 
Em seguida apelou à Câmara para que tivesse algum cuidado, e sabe que o vereador Luís Nascimento já 
está a par das situações e já falou com as pessoas, com o estabelecimento comercial que está na Rua do 
Ginásio, na antiga Adega do Gaudêncio, porque fazem lá festas e é preciso ter algum cuidado, e daí ter 
querido dar conhecimento de que as pessoas ali estão desconfortáveis, o que os deve preocupar a todos. 
Porque também faz parte dos atos da Câmara e porque, como alguns sabem, a Câmara Municipal da Moita 
há muito tempo que promove uma relação efetiva e potencia os recursos no território, disse que exemplo 
disso é o Conselho Local de Ação Social da Moita (CLASM) que funciona bem e tem uma série de parcerias 
e projetos a desenvolver muito bons, e têm notado que há incumprimento do Governo perante muitas 
instituições, o que tem posto em risco projetos, tem posto em risco postos de trabalho, e relembrou o caso 
da RUMO que teve salários em atraso por incumprimento do Governo, relembrou o caso da CERCIMB que 
não recebe valor algum há um ano, relembrou o caso que foi relatado de uma escola que não recebe 
valores do Governo, segundo dizem, também há um ano e aqui pediu que, de alguma forma, pensassem 
em como é que podem fazer o Governo cumprir, porque não se pode dizer que se tem palavra e depois 
fazer isto, não se pode defender um Governo que permite que haja incumprimento e que com esse 
incumprimento as pessoas fiquem com o posto de trabalho em risco e que não recebam, como por exemplo 
na RUMO, como foi conhecido, em que as pessoas estiveram em risco de não ter dinheiro para o Natal, e 
não estão a falar nem de dez nem de vinte trabalhadores. 
Portanto, se as pessoas os preocupam devem preocupá-los mesmo, e sabe que a Câmara já tem estado 
ao lado das instituições e por isso quis dar os parabéns à Câmara Municipal que esteve sempre ao lado 
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da RUMO. Aliás, foi reconhecido por parte da RUMO que a Câmara tinha estado presente e ajudou a 
desbloquear a situação e quis também elogiar a Direção Regional da Segurança Social porque também 
tem estado sempre ao lado dessas instituições, agora o Governo tem que passar a cumprir, não basta 
dizer que se tem palavra quando não se tem, e isso arranja problemas aqui no território. 
Para dar uma nota quanto às baratas e pombos disse, de uma forma séria porque é um especialista em 
baratas, que esta barata que está aqui a aparecer é a barata africana, e se é africana não vem de África 
diretamente para a Moita, não há aqui um êxodo de baratas para a Moita, há uma ponte aérea e há um 
problema que está a acontecer no país, por isso devem ter preocupações com o país inteiro. O concelho 
da Moita tem dificuldades como tem Setúbal, como tem Tavira, onde aliás, não sabendo porquê, até são 
maiores e voam. Portanto, sendo um problema nacional, não devem querer fazer o concelho da Moita 
ainda pior do que é, e o mesmo sucede com os pombos que também estão por todo o lado, pelo que têm 
de estar preocupados mas devem ter cuidado e não dizerem que são os piores. 
Quanto ao olhar para o concelho ao lado e falar de mercados desafiou qualquer um a ir ao Mercado do 
Montijo comprar fruta amanhã, ao do Barreiro ainda vão mas ao do Montijo não vão, pelo que devem ter 
cuidado com a história dos “concelhos ao lado que são melhores que nós” porque não são a Roménia, 
nem nunca foram. 
Há pouco uma deputada desvalorizou a instalação de uma sede nacional de uma cadeia de hipermercados 
com um investimento de dezenas de milhões de euros, um investimento de quarenta milhões de euros 
que sabe que foi disputado por Oeiras, pelo Montijo e por mais quatro ou cinco câmaras, e quiseram vir 
para aqui e que ainda agora, numa entrevista que ouviu na rádio, criticaram a Câmara de Coimbra, e não 
sabe qual é a cor política mas acha que é PS, dizendo que a Câmara não funciona e elogiando a Câmara 
da Moita, onde disseram que vêm para cá porque a Câmara da Moita despacha os processos com 
celeridade e como deve de ser, como fizeram hoje, pelo que devem ter “juízo” porque isso é denegrir. 
É verdade que se mudou uma empresa para Palmela mas ainda há pouco tempo foi à Quinta dos 
Machados e viu lá mais empresas novas e ficou contente, o que não vão é, cada vez que se mudar uma 
empresa, “dar um tiro no pé” como não vão fazer uma festa cada vez que vier para cá uma empresa. Agora, 
dizer que não prestam, que vai tudo para o lado e que só vêm para cá baratas, não pode ser, têm que 
gostar mais do concelho. 
Recordou que houve um empresário que veio ter consigo a pedir apoio para analisar o território e que lhe 
mostrou um clipping do concelho onde oitenta por cento das notícias eram más e quando foi ver essas 
notícias eram do PS, e isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que o PS Moita não tem prestado um bom 
serviço ao concelho. “Batam” na CDU mas deixem o concelho porque preferem que lhes deem a eles do 
que ao concelho porque assim prejudicam as pessoas. 
A questão do “olhar para o lado” é sempre boa mas não estão parados, nunca estiveram. O concelho da 
Moita, e não é de agora porque há muito tempo que o faz, foi pioneiro em muita coisa, tanta coisa, tiveram 
o primeiro Plano Diretor Municipal, foram um dos primeiros a aprovar, nesta geração de planos municipais, 
sem a ajuda do PS, o que também é verdade, aliás, sem a ajuda de ninguém, mas foi verdade, não havia 
planos, foi a CDU que os criou. Antes de haver leis já a CDU trabalhava assim, portanto não digam isso, 
não façam isso, não lhes queiram mal, trabalhem e deem ideias. 
A democracia é como é, não esperem é não ter resposta, e há uma coisa que não aceita e vai dizê-lo mais 
uma vez, porque é uma postura completamente errada só olharem para o mau, não há nada que façam 
de bem? É que é tudo mau, ou então, quando fazem bem, as pessoas estão desconfiadas. Isso também 
chateia, deviam mudar a bitola e, de vez em quando, “davam uma ao lado para disfarçar” porque isso 
chateia um bocado e as pessoas não vão nisso. 
Pata terminar quis fazer uma reflexão ao nível do movimento associativo e disse que têm um movimento 
associativo riquíssimo, riquíssimo porque faz coisas, riquíssimo porque tem muita gente a trabalhar nele, 
o que permite muitas atividades no concelho da Moita e, pedindo desculpa, disse que olhando para o lado 
não conhece um movimento associativo como o que têm, conhece outras coisas. Isto tem que ser 
valorizado e, se olharem para o relatório que a Câmara lhes apresenta, está lá a valorização que a Câmara 
faz. Ao contrário de outros que mandam fazer, ou que apostam noutro tipo de coisas, apoiam aqui a nossa 
gente, a nossa terra, com os apoios que a Câmara dá, com o acompanhamento que faz, com a colocação 
dos equipamentos e infraestruturas que tem à sua disposição ao serviço da comunidade e de forma 
organizada. Isto é bom, isto faz de nós únicos. 
Ao lado não há muito assim, há diferente, também não é mau e cada um gere a sua, mas pediu que 
valorizassem um bocadinho, que experimentassem porque se calhar iam sentir-se melhor ao final da noite, 
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a CDU também se ia sentir e as pessoas iam passam a gostar mais disto e pelo menos não há pessoas 
enganadas. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Disse que queriam apresentar um requerimento relativo às Funções Sociais, na vertente da Educação, 
tema que já foi aqui tratado mas sobre o qual ficaram questões sem resposta, pelo que iria proceder à sua 
leitura. 
Entretanto, e perante a informação da coordenadora do Grupo Municipal do PS de que esse requerimento 
já tinha sido entregue por si no início deste ponto da ordem do dia, e da confirmação por parte do Sr. 
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em como já o tinha recebido e encaminhado para os serviços 
a fim de o remeterem ao Presidente da Câmara Municipal, disse que por não ser necessária a sua 
apresentação aguardariam pela resposta ao mesmo. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Disse que tinha duas questões sobre a zona ribeirinha de Sarilhos Pequenos e que iria fazer o 
enquadramento através da leitura de um texto, em conformidade com a transcrição infra: 
“Sarilhos Pequenos tem uma zona ribeirinha que vai desde a Associação Naval até ao Esteiro Furado. Pelo 
meio, fica o estaleiro naval, o campo do Brechão, os viveiros, as salinas, os esteiros e as portas de água. 
Quem hoje em dia se dirige a estas zonas percebe que atualmente estão bastante degradadas, os viveiros, 
os muros das salinas, as portas de água, o bico do pinhal, o Esteiro Furado, espaços que antigamente 
foram o sustento de muitas famílias como a apanha de bivalves, a chamada lambejinha e o berbigão, o 
sal, o peixe que crescia nos viveiros, a apanha do camarão e do caranguejo nas portas de água. 
Eram o espaço de passeio e lazer de crianças e adultos, hoje está tudo destruído e está tudo ao abandono. 
Julgamos que a recuperação desta zona é possível com a criação de um Centro de Interpretação Ambiental, 
com a recuperação das salinas, com a criação de um Observatório de Aves, porque são às dezenas as 
espécies que vivem nesta zona, pato, flamingos, garças, tanto que podia ser construído nesta zona. 
Assim, queria questionar o Sr. Presidente se está nos planos da autarquia a recuperação de algum espaço 
junto à zona ribeirinha nesta localidade e se foi feita alguma candidatura para recuperar estes espaços 
degradados.” 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Disse que, em 2012, apresentaram na Assembleia e distribuíram pelas diferentes organizações políticas, 
um conjunto de fotografias e um texto sobre a reabilitação urbana e, em 2013, a Câmara avançou com o 
Programa Municipal de Reabilitação Urbana. Ora, está na altura, ainda por cima perante os últimos 
acidentes, nomeadamente em Alhos Vedros, de perceberem o que é que se fez para além da elaboração 
do respetivo programa. Sendo claro que o adiantado da hora não o irá permitir disse que, no entanto, 
ficava aqui a sua notificação ao Sr. Presidente da Mesa de que irá receber um requerimento com perguntas 
detalhadas e a exigir também detalhe nas respetivas respostas sobre este tema. 
A situação que se vive é ingrata, desagradável, nomeadamente em Alhos Vedros mas também um pouco 
por todo o concelho, tendo em conta o aspeto e o perigo em que a urbanização em Alhos Vedros está. 
Percebendo as leis e percebendo o âmbito que sobra para a Câmara atuar nesta área é muito importante 
que se comece a pensar, a ter imaginação para isso, em como é que se força uma dinâmica de 
envolvimento das populações para resolver alguns desses casos, porque alguns dos proprietários das 
ruínas são exatamente os bancos. 
Há uma dinâmica a gerar, e essa dinâmica só se gera quando as pessoas forem informadas e com algum 
detalhe. Também quanto aos proprietários tem que se perceber que objetivos é que cada um tem para o 
património que é seu, que é de sua propriedade, se não tem objetivos, se não tem meios e tem objetivos, 
ou se é perfeitamente desleixado ou se espera por oportunismo, melhores tempos e melhores épocas para 
negócio. Tudo isto consegue saber-se ao longo do tempo gerando um determinado tipo de dinâmica e para 
isso as populações têm de estar informadas. 
É duro, é desagradável e, nomeadamente em Alhos Vedros, é uma lástima mas, por exemplo, é-lhe 
desagradável a mim e a qualquer moitense que desde a década de cinquenta, e nasceu em cinquenta e 
um, esteja ali um “mamarracho”, que é o Clube, sem nunca ter sido mexido. Não há nenhum proprietário, 
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não há ninguém que por ser dono daquilo tenha o direito de fazer o que faz e manter aquilo assim. Não há 
lei que o permita, e se há lei que o permita têm que gerar uma dinâmica que inverta essas leis, e disto 
encontram situações enormes. O que ainda por cima o dana mais um bocado é que aquilo que está ali é 
de gente que vive em Lisboa, que vive no “bem bom”, nos tais concelhos de excelência, e deixam no centro 
da vila aquele “mamarracho”. 
Outro aspeto a que quer fazer referência hoje é para que numa próxima Assembleia haja uma informação 
sobre o funcionamento da Área Metropolitana de Lisboa, e que assuntos são tratados por aquela estrutura 
para a qual foram mobilizados para votar e nunca sabem o que é que lá se passa. Tem que haver uma 
informação, alguma prestação de contas, alguma notícia porque senão daqui a quatro anos voltam a votar 
mas a votar para quê? Isto porque estão todos a zero e este é um aspeto que deve ser aqui retificado. 
Sobre as baratas e os pombos disse que não sabe quais são os métodos mas alguma coisa tem de ser 
feita. Por exemplo, sobre a questão das baratas, disse que há notícia de que começou no Algarve e foi 
alastrando pelo país fora e uma epidemia destas, um “trinta e um” destes, até acertarem com o sistema 
que melhor funcionar é complicado mas depois tem de ser persistente para que ela não alastre. Há pragas 
destas que desde o início do tratamento, conseguindo-se eficácia, até as exterminar leva, se calhar, dez 
anos porque elas estão a avançar por aí fora. Quanto aos pombos há muitas experiências, algumas são 
mesmo caras, mas pensa que já há técnicos ou empresas contratadas para esse efeito. 
Disse que tinha outra coisa que gostava que lhe explicassem porque na segunda-feira passou pelo 
Moitense e ouviu referências negativíssimas em relação à Câmara por causa dos wc’s do cais. Ontem, era 
cinco e meia da tarde quando passou por lá, estava a olhar para a maré, porque estava cheia e aquilo é 
bonito, mesmo “à poeta”, quando foi incomodado com um conjunto enorme de conversas e o próprio 
caladinho. Em relação aos wc’s do cais, e já há muitos anos e até por brincadeira, no facebook e noutros 
sítios, já fez escritos sobre isso e alguns foram verídicos, já convidou um casal de ingleses a atravessar a 
ponte porque era a melhor forma de se desenrascarem, ali no cais a um domingo, disse que a questão é 
como é que isto surgiu, como é que esta bronca surgiu porque surge nos jornais, surge nos facebooks, e, 
às tantas, também foi incomodado e pensou “e agora o que é que eu vou dizer a isto?” 
 
Sr Miguel Jorge do PS 
Disse que tinha algumas questões relativamente ao Relatório da Atividade Municipal, que aprecia o 
trabalho que é feito de compilação de informação e que considera importante que se debrucem sobre ele, 
porque reflete aquilo que é, como o próprio relatório diz, a atividade municipal, e são alguns indicadores 
também importantes para discutirem. 
Há, desde logo, uma informação na página seis que se refere a uma parceria público-privada com os TST 
referente à divulgação de iniciativas numa rede de cerca de cem autocarros de “Boas Festas e Ajuda ao 
Comércio Local”, que é relevante e permite dispersar uma mensagem, e está de acordo com o que 
pensam, que é promover e divulgar o comércio local. Por outro lado, porque também já ouviram aqui 
críticas cerradas relativamente a essa empresa e ao seu comportamento, e não sabe se até não haveria 
um litígio com a própria empresa, mas é bom que existam estas parcerias com esta empresa, disse que 
gostaria de saber no que é que consistiu esta parceria e qual é que foi o investimento por parte da 
autarquia, se é que existiu. 
Na página seguinte, e num momento de mais descompressão, disse que nas “Ações Externas” onde se 
fala no “Suporte básico de vida” é referido que foi um técnico superior que fez mas no tal surgem três, 
pelo que espera que não tenha ocorrido nada nesta formação e calcula que seja apenas uma gralha no 
somatório desta informação, cujo esclarecimento que possa ser feito será também muito rápido. 
Relativamente à “Higiene e Segurança no Trabalho” disse fala aqui nos acidentes de trabalho ocorridos 
mas não explica, conforme é referido no título, a tipologia, porque na descrição apenas diz que são onze e 
crê que também é importante que a Assembleia saiba qual é a tipologia dos acidentes, por gravidade do 
que possa ter ocorrido. 
Depois surge uma informação que também lhe sobressaiu na leitura, no âmbito dos gabinetes da Rede 
Municipal de Balcões, porque os tempos média de espera são razoáveis mas têm casos de oito horas de 
espera e era importante perceber porque é que existem, de onde são estes outliers e se as pessoas ficam, 
de facto, um dia à espera para serem atendidas. Certamente não será esse o caso mas se puderem 
agradece uma explicação. 
Há uma situação em particular que considera positiva que é o facto de ter sido aprovado, no âmbito do 
“Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica”, a substituição de luminárias que já 
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estão em descontínuo, nomeadamente de mercúrio e de vapor de sódio, por led porque é importante que 
haja uma mudança e uma iluminação diferente, mais eficiente, que é um passo que muitas vezes é 
negligenciado da parte ambiental e isto é, de facto, positivo. 
Passando a outras questões que não obtiveram resposta e porque, na última sessão da Assembleia 
Municipal, o Sr. Presidente da Câmara referiu que a questão do lançamento do concurso da Rua 1º de 
Maio se prende com a intenção das obras não coincidirem com a realização das festas da Baixa da 
Banheira e só iniciarem após as festas, e daí não terem lançado o concurso mais cedo, apesar de terem 
tido condições para o fazer, porque uma vez decorrido o processo de concurso existem prazos a cumprir 
para se iniciarem as obras, razão pela qual estarão a preparar o anúncio do concurso para o início de 
janeiro, questionou qual o ponto de situação do referido concurso e quais os prazos que se encontram 
previstos para esta intervenção. 
Sobre uma outra questão de saúde pública que infelizmente, de vez em quando, têm situações dessas e 
que merecem atenção e preocupação, disse que a doença dos legionários consiste numa pneumonia 
atípica grave transmitida por via aérea podendo o agente de infeção encontrar-se na água quente sanitária, 
nos sistemas de ar condicionado, nos aparelhos de aerossóis, nas piscinas bem como nos ambientes 
aquáticos naturais e também pode colonizar os sistemas de abastecimento de águas das redes prediais. 
Sendo uma doença que exige uma permanente monitorização, vigilância, avaliação do risco, prevenção e 
controlo físico, químico e microbiológico, com o propósito de promover a adequada manutenção de todos 
os sistemas de água e ar dos fatores de risco que a podem desencadear, questionou quais os locais 
identificados pela autarquia como sendo da sua competência para os quais implique medidas preventivas 
relativas à legionella. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Disse que tinha uma pequena intervenção para fazer, e que já no mandato 2009-2013 fez referência a 
este assunto por duas ou três vezes, também na Assembleia Municipal, mas tudo se mantém na mesma 
e hoje está com um bocado de receio porque, se calhar, não é um problema da Câmara, nem é um 
problema do concelho, a culpa também deve ser do Governo, porque a violência doméstica existe na Moita 
mas a culpa é do Governo, a mutilação genital feminina existe na Moita mas o problema também deve ser 
do Governo, as baratas e os pombos também são um problema do Governo, as empresas que saem são 
um problema do Governo, as empresas que entram já não são do Governo, são da Câmara. 
O assunto prende-se com o estacionamento na Moita porque continua como há seis anos atrás, quando 
fez aqui referência, e continua tudo na mesma, ainda que já saiba que a culpa vai ser da GNR. Os exemplos 
que deu mantêm-se exatamente na mesma e que são em frente ao Minipreço, na rua Silva Evaristo, que 
foi a única onde fizeram alguma coisa, e espera que nunca aconteça ali nada mas pensa que os pinos e 
os traços no chão, que muitas vezes não se veem, não são suficientes, e se calhar a rua mais nobre da 
Moita é a pior de todas, que é a Avenida, porque certamente quando saírem daqui estão carros 
estacionados no meio da placa, e isto não é uma situação recente, é uma situação que existe há seis, sete 
ou oito anos, ainda que não saiba precisar, mas no último mandato em que esteve aqui fez referência a 
isto e parece que, mais uma vez, é “cruzar os braços à espera que o Governo resolva”. 
Deve haver alguma forma de resolver isto e não sabe se é da sua sensibilidade ou não mas acha que 
ninguém gosta de ver assim a Avenida, e pior ainda se for durante o dia em que, por vezes, há 
estacionamento no sítio correto e estão carros em cima da placa, como certamente quando saírem daqui 
estarão carros estacionados no meio da Avenida. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Da leitura que fez do Relatório deparou-se com uma atividade que lhe pareceu interessante, e que depois 
viu melhor explanada no Boletim Municipal, que é a intervenção de reabilitação das margens da vala no 
Vale da Amoreira junto ao parque hortícola, para criar o início de um corredor verde e uma zona de 
interpretação ambiental. Além de achar que este tipo de intervenções é muito interessante, liga-o uma 
certa afetividade como estudante na Escola Secundária da Baixa da Banheira, no tempo em que ela tinha 
muitos alunos da Baixa da Banheira o que infelizmente, neste momento, é algo que os deve preocupar 
bastante, porque os alunos iam para as margens da vala e observavam a natureza que ali está, pelo que 
perguntou para quando está prevista a conclusão destas obras e se este tipo de obras se vai estender a 
outros pontos do concelho. 
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A outra pergunta que pretende fazer é para saber se a Câmara Municipal da Moita tem conhecimento do 
estado em que estão os processos de legalização extraordinária que foram aprovados no final do mandato 
passado, mas não por todos, porque aqueles que gostam muito de dizer que não há investimento no 
concelho resolveram não aprovar o reconhecimento do interesse municipal na legalização extraordinária 
de atividades agropecuárias no concelho. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara que respondesse às questões 
colocadas, se possível, de uma forma sintética. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre as pragas disse que todos têm conhecimento, porque são pessoas bem informadas, que o país está 
a ser alvo de um conjunto de pragas de introdução de novas espécies de alguns animais mas também 
doenças dos vegetais, que se prendem, eventualmente, com alterações climáticas, com a mobilidade, com 
a tal globalização que suscitam dificuldades acrescidas nas respostas. Fala de coisas como a praga da 
lagarta do pinheiro, a doença das palmeiras, da vespa asiática e fala também destas baratas que são, 
efetivamente, uma mudança que vem acrescentar dificuldades e aquilo que lhes tem sido reportado  e 
que, aliás, tem sido reportado pelos municípios do sul do país e pelas empresas que intervêm nesta área 
é que esta barata, pela sua própria morfologia e modo de vida, é mais difícil de combater do que a barata 
tradicional, que era mais estática e esta é muito mais móvel e portanto mais difícil de combater. 
A Câmara Municipal adjudica anualmente, no início da primavera, a realização de desbaratizações que são 
feitas de forma sistemática nos locais habituais, portanto, todos os anos nos mesmos locais, nas redes de 
saneamento e noutros locais onde há registo de ocorrências, e intervém também, ocasionalmente, perante 
o surgimento de situações anómalas em algum sítio, e isto faz-se ao longo de todo o verão. É também 
verdade que os anos secos que têm tido e o próprio estio prolongado têm, provavelmente, contribuído 
seguramente para que este animais e não só, também as carraças, se disseminem mais e proliferem mais. 
Mas há um trabalho que, naturalmente, irá ser repetido de controlo, de adjudicação a empresas 
especializadas, portanto, devidamente certificadas para a atuar neste âmbito, e é este o trabalho que 
fazem, como faz aliás todo e qualquer município do país. 
Os pombos são uma questão diferente porque não podem, por razões diversas, das mais óbvias às sociais, 
ser exterminados da forma como se exterminam baratas ou carraças. Os pombos necessitam de ações de 
controlo bastante mais complicadas que não têm surgido, não têm encontrado, até agora, nas empresas 
que atuam neste âmbito, quem assuma a implementação de uma solução. Há cerca de dois anos 
estiveram prestes a chegar a acordo e a contratar uma empresa que tem aplicado um processo de captura 
dos animais em algumas vilas do país, designadamente até do distrito de Setúbal, mas a razão por que a 
empresa depois recusou é porque a dimensão do problema aqui é maior do que o mero controlo no centro 
de uma vila. Isto porque têm um problema para o qual não encontraram solução, nem a Câmara nem os 
produtores pecuários, porque esta proliferação deve-se fundamentalmente à ampla fonte de alimentação 
que os animais têm nas instalações pecuárias aqui à volta. Portanto, eles vão-se alimentar lá e depois vêm 
dormir à cidade. Criam problemas complicados de prejuízos às vacarias, porque assim que a ração é 
colocada, e antes das vacas lá chegarem, já lá estão os pombos e depois criam problemas aqui na vila 
onde vêm pernoitar. 
Continuam à procura de soluções e de quem as consiga, efetivamente, implementar, têm feito o apelo, e 
irão renová-lo, para que as pessoas façam aquilo que está ao seu alcance, e é verdade que não é solução, 
nem de perto nem de longe, mas pode ajudar a minorar, designadamente impedindo a entrada dos 
animais nas suas propriedades, nos seus edifícios, impedindo a sua estadia nos beirais e nas chaminés 
colocando aquelas chapas pontiagudas, quer sejam de plástico ou de metal, uma vez que há vários 
formatos no mercado, bem como a quem tem prédios devolutos que deve ter o cuidado de tapar portas e 
janelas, porque os prédios devolutos existentes são um dos portos de abrigo destes animais, e não 
precisam estar em ruínas, pode ser qualquer habitação devoluta porque, às vezes, até na própria varanda 
eles se instalam, e é fácil encontrarem situações dessas por toda a vila da Moita. 
Sobre a INTROSYS disse que esta empresa teve uma opção baseada puramente nos seus próprios 
interesses, o que é natural, porque precisava de se expandir. É uma empresa que começou aqui e, 
curiosamente, quando esta empresa inovadora se instalou aqui não havia ninguém a fazer referência a 
isso e a elogiar e, uma vez que criticam quando ela foi embora, porque é que não elogiaram quando ela 



 

   Página 59 de 63 

veio. Veio porque escolheu este concelho para se instalar mas a verdade é que a empresa cresceu, e ainda 
bem, desenvolveu-se, precisava praticamente de duplicar as suas instalações e onde estava já não tinha 
possibilidade de o fazer. 
Encontrou uma alternativa, naturalíssima, e não havia nada que o município pudesse fazer porque o seu 
papel não é, naturalmente, fazer de agente imobiliário de ninguém ou dar instalações que, aliás, não têm 
para as sua próprias necessidades quanto mais para dar a alguém, portanto, é apenas isto. Aliás, enquanto 
a empresa cá esteve tiveram a oportunidade de ajudar a criar condições que, em determinada altura, há 
cerca de cinco anos atrás, eles necessitaram, de reforço das suas ligações de telecomunicações e de rede 
de fibra ótica, intervindo para que o operador assumisse fazer isso, como intervêm com qualquer outra 
empresa que peça ao município algo que esteja ao seu alcance, mas não está ao alcance do município 
fornecer instalações para empresas. 
No que concerne às pessoas com mobilidade reduzida disse que têm tido um processo de rebaixamento 
das passadeiras nas ruas, que não está cem por cento feito mas tem avançado a um bom ritmo. Nos 
edifícios municipais têm procurado criar condições para o acesso de pessoas com mobilidade reduzida e, 
verdadeiramente, só há um edifício municipal onde não existe solução fácil, nem possível, neste momento, 
que é o edifício do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura que é uma “torre”, um edifício muito 
esguio, muito estreito e alto, onde não é viável instalar fatores de mobilidade para pessoas com mobilidade 
reduzida. Nos restantes edifícios públicos, e muito em especial naqueles de acesso do público em geral, 
como as bibliotecas e os equipamentos culturais e desportivos, existem condições para o acesso de 
pessoas com mobilidade reduzida. 
Sobre o processo de integração dos precários disse que está a decorrer, que identificaram trinta e sete 
pessoas que cumprem os requisitos estabelecidos na lei para poderem ser abrangidos por este processo 
e que os requisitos são estarem a trabalhar no município entre janeiro e maio de 2017 com um contrato 
de um ano, por avença, aquisição de serviços ou por contratos de emprego e inserção com o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional. Como disse foram trinta e sete pessoas identificadas, foram 
reconhecidos os seus postos de trabalho como postos de trabalho permanentes e desencadeou-se o 
processo concursal com vista à inserção dessas pessoas. Este processo já teve aprovação na Câmara 
Municipal, entretanto foram designados os júris dos concursos e, muito em breve, as pessoas irão receber 
a notificação para apresentarem a documentação, pelo que creem que, na versão mais otimista no final 
de março, numa versão um pouco menos otimista durante o mês de abril, todos esses processos estejam 
concluídos. 
Relativamente à Bolsa de Turismo de Lisboa disse que a Câmara Municipal vai participar da forma que 
tem feito nos últimos anos, no âmbito da Entidade Regional de Turismo de Lisboa que disponibiliza aos 
municípios do distrito um espaço comum, uma vez que o seu espaço é amplo e cada município tem o seu 
pequeno espaço, com uma pequena exposição, e tem um espaço central onde é possível desenvolver 
algumas atividades. Todos os anos têm levado a participação de associações que, neste caso, são 
responsáveis por algumas das atividades com maior capacidade de atração de visitantes, designadamente 
a Feira Equestre, a Feira Medieval, a construção dos barcos típicos que têm estado presentes e no ano 
passado, pela primeira vez, em conjunto com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo fizeram o 
lançamento e a apresentação da Romaria a Cavalo no espaço da BTL, que vão repetir de novo este ano, e 
tem sido esta a animação que ali têm feito, como disse, num espaço partilhado pelos nove municípios da 
Península de Setúbal. 
Em relação à questão da zona ribeirinha de Sarilhos Pequenos disse que, no âmbito daquilo que é território 
municipal, têm procurado intervir mas têm ali uma situação, aliás idêntica à de boa parte da zona 
ribeirinha, porque são propriedades privadas, propriedades muito amplas, muito pouco valiosas do ponto 
de vista dos proprietários para as poderem rentabilizar, e por isso as atividades que lhes deram vida 
durante muitos anos foram abandonadas, porque já não se produz sal no estuário do Tejo, as atividades 
piscícolas não têm ainda, e não tiveram durante muitos anos, condições para se implementar no estuário 
devido à qualidade da água e, portanto, aquilo que deu vida a estas zonas, efetivamente, desapareceu 
mas desapareceu por morte natural, não desapareceu por outro fator. 
A Câmara tem procurado intervir em alguma zonas, naquelas, como disse, de domínio público, têm mantido 
colaboração, e esse é um dos aspetos mais importantes de alguma regeneração da zona urbana, com a 
atividade das associações náuticas, onde a colaboração e as parcerias com a Câmara Municipal têm um 
papel fundamental, e é isso que vão continuar a fazer. Neste momento, ao dia de hoje, não está prevista 
nenhuma intervenção de fundo na zona ribeirinha, até porque não estão disponíveis fundos que permitam 
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fazê-lo, e porque boa parte daquela zona está, efetivamente, fora do domínio do município e da sua 
capacidade de resolução. 
Relativamente às questões colocadas sobre regeneração urbana e sobre dinâmicas disse que acha que é 
uma discussão que terão de ter noutra ocasião, quando for recebido o requerimento e lhe for dada 
resposta, porque o problema de Alhos Vedros é bastante complexo e não se trata, a seu ver e sem se 
alongar muito, de uma questão de dinâmica das populações, trata-se de uma questão objetiva da 
propriedade e da forma da propriedade naquela vila. Estão a falar da grande propriedade, porque o 
principal problema são aqueles espaços das antigas fábricas, são espaços muito grandes cuja 
rentabilização, nas atuais circunstâncias do mercado imobiliário português, não é viável para os 
proprietários. Aquilo é quase tudo, e não quer apontar uma percentagem porque não tem essa segurança, 
propriedade de instituições financeiras, de fundos imobiliários, e o problema é, com o estado do mercado 
imobiliário nos últimos dez anos no país, haver quem avance com uma operação urbanística para urbanizar 
o espaço da antiga GEFA, da antiga NORPORTE, da antiga Fábrica dos Caiados ou de espaços com aquela 
dimensão. Portanto, não há mercado capaz de tornar esses investimentos atrativos e, em função disso, as 
coisas vão ficando. 
Ainda assim, onde tem havido alguma ação do ponto de vista da regeneração urbana e algum recurso aos 
instrumentos que foram criados com as ARU’s é na pequena propriedade como, por exemplo, aqui na 
Moita onde alguns têm acontecido e onde, felizmente, está agora a acontecer no edifício de esquina da 
Rua 5 de Outubro. Têm acontecido algumas intervenções dessas, de pequena propriedade, de quem 
intervém para recuperar e recorre aos mecanismos existentes mas para intervenções daquela dimensão 
que, para além do mais, estariam sempre fora dos mecanismos previstos nas ARU’s porque os 
mecanismos nelas previstos criam benefícios fiscais à reabilitação e não à construção nova, portanto 
aquilo não tem benefícios fiscais nenhum por essa via, a ARU ali não tem influência direta, sendo por isso 
um problema difícil de ultrapassar nas circunstâncias atuais mas, como disse, acha que terão 
oportunidade para falar melhor sobre isso noutra ocasião. 
Sobre a questão do wc do cais, e em primeiro lugar, disse que perante o surgimento desta questão e o 
aproveitamento que foi feito dela lhe parece, claramente, que a partir de um problema colocado por 
algumas pessoas se tentou transformar isto na grande questão, e isto está longe de ser a grande questão, 
é apenas um wc. Depois, disse que não é por acaso, é fruto das circunstâncias, circunstâncias precisas, 
datadas, conhecidas, que os wc’ s públicos foram desaparecendo das cidades e hoje, em muitas zonas, 
dificilmente se encontram, sobretudo nas zonas urbanas mais densas, a não ser no âmbito de 
estabelecimentos comerciais, de centros comerciais. E aqui no concelho existiam alguns que tiveram que 
ser terminados porque se transformaram em zonas de práticas ilícitas complicadas, zonas de tráfico e 
consumo de droga, de degradação sistemática, de falta de higiene, e isto levou a que esses espaços 
deixassem de existir. 
Ainda assim, a vila da Moita não é, nem de perto nem de longe, a que está mais mal servida desse tipo de 
equipamentos porque têm um wc público no fim da Avenida Teófilo Braga, têm um wc público junto à 
entrada do parque da Moita e têm um wc público, que não funciona diariamente mas funciona quando há 
eventos, festas, feiras, etc., junto ao Pavilhão Municipal de Exposições, ou seja, num raio de pouco mais 
de quinhentos metros têm três wc’s públicos na Moita. 
A pergunta que devem colocar é até onde é que vai a instalação de wc’s públicos. Porquê junto ao cais e 
porque não no parque do jardim? Está lá sempre gente no jardim a jogar à malha, a brincar e, uma vez 
que é uma zona de concentração onde diariamente, se calhar, estão mais pessoas do que estão aqui junto 
ao cais, não devem pôr lá um? Então e em Alhos Vedros? Então e na Baixa da Banheira? Quantos wc’s 
públicos é que terão de fazer para satisfazer cada ponto de localização de pessoas que se juntam às tardes 
a conversar? Quantos? Até onde é que vai esta prática? 
Portanto, aquilo que foi dito quando este assunto foi discutido na Câmara, bem como quando o assunto 
também lhes foi colocado numa reunião com a Junta de Freguesia da Moita, transmitindo as preocupações 
de munícipes que lhes tinham chegado, e que reafirma aqui, é que não fecham a porta mas acha que não 
devem ter decisões simplistas e precipitadas nesta matéria, devem ponderar as várias questões, algumas 
das quais procurou aqui elencar e para além disso poderão ainda haver outras, mas não pensa que seja 
uma decisão que se deva tomar de ânimo leve. 
Quanto ao terem chamado “parceria público-privada” disse que parece os negócios do Jorge Coelho, mas 
não são, trata-se apenas de uma colaboração em que os TST, já há vários anos, ofereceram aos municípios 
a possibilidade de, nas carreiras que atravessam o seu território, colocarem informação sobre algumas 
das suas atividades naqueles painéis que eles têm nos autocarros. Para os TST é uma forma, sem custos, 
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de alimentar e de terem ali um embelezamento e um atrativo para os seus utentes, e para o município é 
uma forma, sem custos, a não ser o custo de produzir o cartaz que lá é posto, de terem mais um meio de 
divulgação das iniciativas municipais. Portanto, não tem contrapartidas financeiras de natureza nenhuma 
porque, como disse, para o município tem apenas o encargo de produzir os cartazes, como são produzidos 
os que são postos nas paragens e como são produzidos todos os outros. 
No que concerne à questão do “Suporte básico de vida” disse que não percebeu bem a pergunta mas já 
foi informado que há ali uma gralha e informou que isto se trata da participação numa ação de formação 
de alguns trabalhadores do município, pelo que é apenas uma questão de corrigir a gralha. 
Sobre a “Rede de Balcões” disse que estes resultados destes tempos de espera são gerados 
automaticamente pelo sistema de controlo de filas, controlo de acessos de emissão de senhas, e este tipo 
de anomalia surge, por exemplo, quando alguém tira uma senha e depois não é atendido porque vai 
embora e aquilo fica a contar até ao final do dia como não tendo sido atendido ou, eventualmente, por 
situações que tentam evitar, mas que poderão ter acontecido nalguma circunstância, em que alguém tire 
uma senha na tarde de um dia, já não ser atendida e só vir a ser atendida no dia seguinte, e em que estas 
horas são somadas. 
No âmbito da eficiência energética disse que têm desenvolvido um conjunto de investimentos com a 
iluminação pública através da substituição das luminárias tradicionais, de tecnologias mais antigas por 
tecnologia led e, para além daquelas que já estão instaladas, e têm já 5% da rede com tecnologia led, 
aderiram a uma iniciativa, a um financiamento, no âmbito do Programa de Eficiência no Consumo de 
Energia que financia intervenções desta natureza, ao qual concorreram e foram contemplados, e vai haver 
uma intervenção de substituição de mil e quatrocentas luminárias por led’s, o que vai ocorrer nos próximos 
meses, e pensam que antes do verão estará instalada, num investimento total de cerca de duzentos e 
cinquenta mil euros comparticipado a 44%, sendo o restante um encargo municipal mas que são daqueles 
investimentos que se recuperam rapidamente porque, efetivamente, a poupança gerada por esta nova 
tecnologia permite, segundo as estimativas que lhes foram apontadas, e dando um bocadinho de desconto 
por elas poderem ser otimistas demais, em dois a três anos o investimento é recuperado. 
Sobre o concurso da Rua 1º de Maio disse que, em princípio, vai ser lançado em Maio porque em função 
desta necessidade do concurso não ser feito em tempo que implicasse o início das obras antes da 
realização das festas, ou seja, antes de julho, acabaram por, em sede orçamental, deixar a dotação para 
esta obra dependente da aprovação do empréstimo, uma vez que não tinha prioridade, tendo sido uma 
daquelas que ficou à espera da incorporação do valor do empréstimo que ocorrerá em abril e a partir daí 
é que irá ser lançado o concurso. 
Relativamente à doença do legionário disse que fazem fiscalização a todas as zonas onde esta bactéria 
se pode instalar, portanto, em todas as instalações sanitárias, e que há duas semanas tiveram uma 
reunião com a Autoridade de Saúde Pública do Arco Ribeirinho e vão, também com a colaboração destes, 
intensificar estas ações e fazer uma avaliação de todos estes locais, para além daquele acompanhamento 
regular que fazem. 
Sobre a questão do estacionamento na Moita disse que ela é efetivamente complicada e que querem, de 
acordo com o programa eleitoral da CDU, abordar e iniciar uma intervenção de reabilitação na Avenida 
Teófilo Braga durante este mandato. Naturalmente, será algo a fazer depois do Portugal 2020 porque as 
prioridades de investimento agora têm de estar concentradas no Portugal 2020, e não só as prioridades 
de investimento como a própria capacidade técnica de realização e acompanhamento das obras, mas 
depois terão que o abordar na base, e isso vai ser um fator fundamental, de uma ampla discussão com a 
população porque aquela Avenida tem problemas próprios específicos muitos grandes, que é o facto de 
ser o local central de realização das festas e das largadas. Portanto, em qualquer intervenção de 
reabilitação que ali seja feita têm que pensar que, duas vezes por ano, aquilo é transformado num recinto 
de largadas e isto tem implicações. 
Quanto à questão do estacionamento e do abuso, que a si pessoalmente o ofende, sente-se objetivamente 
ofendido por ser possível que haja tanta gente a fazê-lo, e o que o ofende ainda mais é que boa parte 
sejam pessoas da Moita, e Moita enquanto concelho não quer dizer que sejam todas da vila da Moita, 
porque são pessoas daqui que ali estacionam o carro, que para irem beber o café à Capricho põem o carro 
em cima da placa central, ou para irem às Finanças põem o carro em cima da placa central, e isto é todos 
os dias. 
Depois, e apesar de não ter os números acredita que se faça ali muitos milhares de euros por ano em 
multas, mas o problema é a forma de intervenção da GNR não ser dissuasora, porque a multa não é 
aplicada no momento, eles recolhem a matrícula do veículo que está em infração e o condutor recebe a 
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notificação em casa alguns meses depois, quando já nem se lembra que pôs lá o carro naquele dia, porque 
se houvesse uma intervenção imediata isso sim poderia ser bastante mais dissuasor, mas é a forma de 
atuação da GNR e não têm capacidade de lhes impor outra forma de atuação. 
Em resposta às últimas duas questões colocadas, disse que a obra de reabilitação da vala do Vale da 
Amoreira vai começar no prazo máximo de duas semanas e terá uma duração de cerca de três meses. 
Relativamente à regularização das pecuárias informou que após as deliberações da Câmara e Assembleia 
Municipais são remetidos para uma Comissão Nacional constituída ad hoc e que engloba diversas 
entidades, desde as direções gerais que superintendem a atividade pecuária, como um técnico da Câmara 
que também é designado, e a CDDR, portanto todas as autoridades que intervém no licenciamento, quer 
da atividade quer da localização, que apreciará os processos e que lhes dará, ou não, um parecer positivo. 
Nestes últimos meses têm ocorrido várias destas conferências decisórias pelo que os pareceres deverão 
começar a ser emitidos e aí passar-se-á à fase seguinte de consagração no próprio PDM daquelas 
operações. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem de trabalhos deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da 
ata em minuta. 
 
 
 
Foi lida a ata da presente sessão em minuta para efeitos imediatos tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade, com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um 
do CDS, um do PAN. 
 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram três horas e trinta e três minutos do dia 
vinte e quatro de fevereiro de 2018. 
 
 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “Pedido de esclarecimento à Mesa da Assembleia Municipal sobre condução dos trabalhos”, 

apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista em 28 de dezembro de 2017, e email do 
Presidente da Assembleia Municipal em resposta ao mesmo, datado de 20 de fevereiro de 2018;  

- “Pedido de esclarecimento à Mesa da Assembleia Municipal sobre condução dos trabalhos”, 
apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista em 2 de janeiro de 2018 e ofício do Presidente 
da Assembleia Municipal em reposta ao mesmo, nº0004/XII/2018, datado de 05.01.2018; 
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- Requerimento sobre “Ponto de situação do desenvolvimento dos projetos municipais cofinanciados por 
fundos comunitários”, apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista; 

- Requerimento sobre “Funções Sociais e Educação”, apresentado pelo Grupo Municipal do Partido 
Socialista; 

- Requerimento sobre “Implementação do Orçamento Participativo”, apresentado pelo Grupo Municipal do 
Partido Socialista; 

- Requerimento sobre “Financiamento das Grandes Opções do Plano de 2018”, apresentado pelo Grupo 
Municipal do Partido Socialista; 

- Requerimento sobre “Contratação de seguros por parte do Município da Moita”, apresentado pelo Grupo 
Municipal do Partido Socialista; 

- Requerimento sobre “Transmissão online das sessões da Assembleia Municipal da Moita”, apresentado 
pelo Grupo Municipal do Partido Socialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em cinco compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 


