
 
 
  
Assembleia Municipal Ordinária de 28 de setembro de 2018 
 
 
. Aprovada uma Saudação ao “108º Aniversário da Implantação da República”; 
 
. Aprovada uma Moção sobre o “Dia Mundial do Animal”; 
 
. Aprovada uma Moção sobre o  “Dia Internacional para a Tolerância”;  
 
. Aprovada uma Tomada de posição intitulada “Debate-reflexão sobre défice de candidaturas   
  a vagas para médicos de medicina geral familiar no concelho da Moita”; 
 
. Aprovada uma proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal; 
 
. Aprovado uma Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2018.  
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 

108º ANIVERSÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 

 
Dentro de alguns dias, comemora-se e festeja-se, no dia 5 de outubro, o 108º Aniversário 
da Implantação da República em Portugal. 
 
Na Moita, onde tal ato ocorreu na madrugada de 3 para 4 de outubro de 1910, antecipando 
em cerca de 30 horas a proclamação oficial ocorrida em Lisboa, um grupo de bravos 
republicanos da nossa terra hastearam a bandeira verde-rubra nos mastros do edifício 
desta Câmara Municipal, expondo-se corajosamente às consequências de qualquer 
possível inversão da revolução em curso. 
 
Depois de um recente e pequeno período em que, por razões “economicistas”, este dia 
sofreu uma tentativa de esquecimento, contrária ao sentimento, história e valores de 
Portugal, este feriado nacional pode ser efetivamente celebrado pelo povo português. 
 
Por coincidência, ou talvez não, nesta mesma data, há 875 anos foi assinado o Tratado de 
Zamora, onde foi reconhecida por parte de Castela e Leão, a independência de Portugal. 
 
Por tal acontecimento ser tão marcante da nossa história local e nacional, a Assembleia 
Municipal da Moita, reunida em 28 de setembro de 2018, saúda a implantação da 
República e os Moitenses que naquela madrugada de 1910 a proclamaram nestes Paços 
do Concelho. 
 
Mais se propõe a aprovação da presente Saudação em minuta e o seu envio aos órgãos de 
comunicação social, regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos 
municipais disponíveis online. 
 



Viva o 5 de Outubro. 
Viva a República. 
 
 

Moita, 28 de setembro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovado por unanimidade, com trinta votos a favor na sessão ordinária de 28 de 
setembro de 2018) 
 
 

 
MOÇÃO 

DIA MUNDIAL DO ANIMAL 
 

No próximo dia 4 de outubro, comemora-se o DIA MUNDIAL DO ANIMAL. 
 
Numa sociedade cada vez mais marcada pelo egocentrismo e votada ao anonimato, o 
animal de companhia conquistou, por mérito próprio, o estatuto de membro do agregado 
familiar. Ao longo da História da Humanidade, inúmeras são as narrativas de abnegação e 
entrega totais espelhadas em provas de fidelidade absoluta que selam a íntima ligação do 
Ser Humano com os animais com quem tem vindo a partilhar o seu quotidiano. 
 
A comemoração do DIA MUNDIAL DO ANIMAL foi decretada em 1929 no CONGRESSO DE 
PROTECÇÃO ANIMAL EM VIENA, ÁUSTRIA, tendo sido celebrada pela primeira vez em 
1930. 
 
Foi escolhido o dia 4 de outubro por nessa data se comemorar a morte de S. Francisco de 
Assis - que ocorreu em 1226 – tendo ficado conhecido como o Santo protetor dos animais. 
 
A 15 de outubro de 1978, foram consignados os direitos dos animais através da aprovação 
da Declaração Universal dos Direitos do Animal pela UNESCO, sob proposta do Dr. Georges 
Heuse, secretário-geral do Centro Internacional de Experimentação de Biologia Humana. 
 
Como é do conhecimento geral, 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. 
 
Mais recentemente, foi publicada em agosto de 2016, nova legislação que aprova medidas 
para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e estabelece a 
proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população, bem como 
o compromisso do Estado em assegurar a integração de preocupações com o bem-estar 
animal no âmbito da Educação Ambiental, desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Além disso, 
relega para “os organismos da administração central do Estado responsáveis pela 
proteção, bem-estar e sanidade animal, em colaboração com as autarquias locais, o 
movimento associativo e as organizações não-governamentais de ambiente e de proteção 
animal”, a responsabilidade do cumprimento da legislação competente. 
 



Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 28 de setembro de 2018, não obstante 
reconhecer que ainda há muito caminho a percorrer, não pode deixar de se congratular 
com a evidência de uma crescente sensibilidade que tem vindo a revelar-se tanto por parte 
do legislador, como de diversas entidades públicas e privadas, como, ainda, da sociedade 
civil, relativamente aos direitos e bem-estar dos animais com quem partilhamos o espaço 
em que vivemos. 
 

Mais se propõe a aprovação da presente Moção em minuta, para imediata produção de 
efeitos, e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a 
publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
 
 

Moita, 28 de setembro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 
 

(Aprovado por unanimidade, com trinta e um votos a favor, na sessão ordinária de 28 de 
setembro de 2018) 
 

MOÇÃO 
DIA INTERNACIONAL PARA A TOLERÂNCIA 

 
No próximo dia 16 de novembro, celebra-se o Dia Internacional para a Tolerância, 
instituído pela ONU em 1995, no âmbito do Ano das Nações Unidas para a Tolerância. A 
defesa da tolerância andou historicamente a par das lutas pela democracia e pelos direitos 
fundamentais. Textos de pensadores como John Locke (“Carta Sobre a Tolerância”, 
publicado em 1689) e Voltaire (“Tratado sobre a Tolerância”, publicado em 1763) são 
testemunho da defesa da tolerância como defesa da liberdade contra a intolerância 
religiosa. A defesa dos direitos humanos e da convivência harmónica entre pessoas e 
culturas diferentes assume hoje uma importância decisiva, quer pela crescente 
interdependência num mundo globalizado, quer sobretudo pelo crescimento de 
movimentos intolerantes. 
 

Na Europa, temos assistido ao crescimento de forças políticas extremistas, defendendo 
políticas xenófobas, racistas e discriminatórias. Estas forças constituem uma ameaça ao 
Estado de Direito democrático e ao modelo de sociedade pluralista e respeitador da 
dignidade da pessoa humana e não podem de forma alguma ser normalizadas. Exige-se 
assim uma resposta sistemática que passa por políticas de coesão, solidariedade e 
integração, que reduzam as desigualdades e promovam a vivência em comum, no respeito 
pelo outro, pelo papel da educação, promovendo o diálogo e o conhecimento mútuo, bem 
como políticas que reforcem a qualidade da democracia, nomeadamente pela valorização 
da participação política dos cidadãos. 
 
Em várias regiões, a tolerância está também sob ameaça em face de movimentos 
terroristas e de conflitos. Como recusa da tolerância e dos direitos humanos que o 
terrorismo representa, o combate ao terrorismo não faz sentido se for feito por meios que 
se oponham a esses valores. No combate ao terrorismo e na defesa de paz, a cooperação 
e o multilateralismo devem ser afirmados e o papel das organizações internacionais como 
a ONU e a União Europeia devem ser decisivos, em particular esta última, considerando a 
ausência de decisões conclusivas em assuntos como o acolhimento de refugiados. 



 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 28 de setembro de 2018, 
delibera que a defesa da tolerância, quer contra fundamentalismos religiosos ou políticos, 
quer contra a discriminação de minorias étnicas ou orientações sexuais, assume mais do 
que nunca uma importância determinante, exigindo uma resposta em vários níveis, 
através de políticas inclusivas, da promoção de uma educação para a tolerância e da 
valorização da cooperação, combatendo todas as formas de discriminação e ódio, no 
sentido do respeito pela diversidade e o pluralismo. 
 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação/Saudação/Moção em minuta, 
para imediata produção de efeitos, e o seu envio aos órgãos de comunicação social 
regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos municipais disponíveis online 
(redes sociais, site...). 
 
 

Moita, 3 de outubro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 
(Aprovado por unanimidade, com trinta e um votos a favor, na sessão ordinária de 28 de 
setembro de 2018) 

 

 
TOMADA DE POSIÇÃO 

DEBATE-REFLEXÃO SOBRE DÉFICE DE CANDIDATURAS A VAGAS PARA MÉDICOS DE 
MEDICINA GERAL FAMILIAR NO CONCELHO DA MOITA 

 
Em 2016, segundo dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(“ARLSVT”), no nosso concelho, seriam necessários mais 10 médicos de medicina geral 
familiar nos Centros de Saúde (“CS”) – 1 em Alhos Vedros; 4 na Baixa da Banheira e 5 na 
Moita. 
 
No âmbito dos concursos realizados para preenchimento de vagas de médicos nos centros 
de saúde, que ocorrem duas vezes por ano, estas necessidades vão sendo, com mais ou 
menos vagas previstas, contempladas, mas recorrentemente não preenchidas o que, face 
à persistência destas ocorrências exige um olhar responsável e esclarecido sobre o 
assunto. 
 
Em 2017, avançou-se com os concursos de admissão de novos médicos de família. Foram 
abertas 290 vagas para médicos para o país, dos quais 57 destinavam-se aos Centros de 
Saúde do Distrito de Setúbal e destes, 18 para serem recrutados para o Agrupamento de 
Centros de Saúde do Arco Ribeirinho de que fazem parte os do Concelho da Moita. Dessas 
18 vagas a concurso para médicos de família, 7 foram para o concelho da Moita, sendo 5 
para o Centro de Saúde da Baixa da Banheira e 2 para o Centro de Saúde da Moita. 
 
Este foi dos maiores recrutamentos de médicos de família já realizados, pelo que as 
diferentes forças políticas nesta Assembleia Municipal manifestaram na altura a sua 
satisfação e o desejo de que os profissionais de saúde aderissem a esse concurso. O 
Despacho do Governo que autorizou este recrutamento é de 5 de setembro de 2017 e 
tinha por objetivo dar resposta às necessidades do país e do nosso concelho. Registe-se 
que aquando do início de funções deste Governo eram cerca de 1 milhão e 300 mil os 
utentes sem médico de família. A realidade é que atualmente o número está a apontar 



para os 500 mil. Um salto muito expressivo que se procura que caminhe para a cobertura 
total. 
 
Já no corrente ano de 2018, o Governo volta a lançar um concurso prevendo 10 vagas para 
o nosso concelho, distribuídas da seguinte forma: 1 no CS de Alhos Vedros; 4 no CS da 
Baixa da Banheira; 4 no CS da Moita e 1 na Unidade de Saúde Familiar (“USF”) Querer Mais 
no Vale da Amoreira. 
 
Dessas 10 vagas, sabe-se hoje, apenas 3 foram preenchidas: 2 no CS da Baixa da Banheira 
e 1 na USF no Vale da Amoreira. Ou seja, mais uma vez os profissionais não se 
disponibilizaram para laborar no nosso concelho, o que deita por terra a ideia de que as 
dificuldades de recrutamento e fixação de profissionais de saúde seja exclusiva da 
interioridade. Aliás, neste concurso foram proporcionadas condições adicionais mais 
vantajosas para os médicos que mostrassem interesse em laborar no concelho, tal como 
acontece para os concelhos do interior. 
 
Perante estes factos, e dada a importância e pertinência do tema, acreditamos que todos 
– agentes políticos, de saúde, e demais partes interessadas – devemos ser chamados a 
refletir e a colaborar no sentido de desenvolver iniciativas que encontrem as causas e 
possíveis soluções que levam os médicos a não concorrer as vagas abertas em certos ACES 
do distrito de Setúbal, mas muito particularmente naquele a que pertence o nosso 
concelho e concretamente ele próprio. 
 
Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia 
Municipal (AM) da Moita, reunida no dia 28 de setembro de 2018, decide: 
 
1. Que, por via da Comissão Permanente desta AM responsável pelos assuntos da saúde 

 (Comissão de Desenvolvimento Económico, Intervenção e Solidariedade Sociais e 
Saúde), inicie-se um debate-reflexão sobre as causas para que o número de 
candidaturas às vagas para médicos nos centros de saúde e USF não estejam a ser 
preenchidas; 

2. Recomende ao Ministério da Saúde que promova um estudo que permita apurar a 
desmotivação dos profissionais na adesão às vagas referidas, devendo essa avaliação 
não prescindir de auscultar, também, alunos de medicina quanto aos fatores de 
atratividade que elegem aquando da formulação de candidaturas para emprego no 
setor da saúde. 

 
Mais se propõe a aprovação em minuta para imediata produção de efeitos e que seja dado  
conhecimento da presente Tomada de Posição aos responsáveis dos centros de saúde e 
USF do concelho da Moita, à ARSLVT, ao Ministério da Saúde, à Câmara Municipal da Moita, 
às Reitorias das Faculdades de Medicina e a publicação nos instrumentos municipais de 
divulgação disponíveis, nomeadamente redes sociais e website institucional da Câmara, 
para além do envio à Comunicação Social. 
 

Moita, 28 de setembro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 

(Aprovado por unanimidade, com trinta e um votos a favor na sessão ordinária de 28 de 
setembro de 2018) 


