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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XII/2018 

Sessão Ordinária de 22/06/2018 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 - Ata nº01.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 23.02.2018; 
2º - Desafetação do Domínio Público Municipal – Parcelas de Terreno, sitas em Sarilhos Pequenos; 
3º - “Permuta de Imóveis sitos na Vila e Freguesia da Moita” – Antigo quartel da AHBVM, por lote de 

terreno municipal no loteamento da Mãe d’Água Sul; 
4º - Alteração de Estatutos da S.ENERGIA; 
5º - Alteração de Estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM; 
6º- Atos da Câmara. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Em virtude do Presidente da Assembleia Municipal, João Manuel de Jesus Lobo, ter pedido a sua 
substituição nesta sessão, informou que lhe cabia a si substituí-lo e dirigir esta Assembleia. 
Perante a renúncia ao mandato de José Manuel Cabrita Capelo a Mesa deu posse ao novo membro da 
Assembleia Municipal, Miguel Carlos Póvoas Santos, elemento seguinte da lista do PS, concorrente às 
eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017. 
Conforme solicitado pela Senhora Vereadora Filomena Ventura informou o plenário da Assembleia que a 
mesma não poderia estar presente nesta sessão por motivos pessoais. 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
 
-  Manuel Nunes Marques é substituído por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
-  Ana Paula da Ponte Candeias é substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Maria Paula do Rosário Dias Folgado Diogo é substituída por Carlos Duarte Serôdio Moutinho 
-  João Manuel de Jesus Lobo é substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio 
- Pedro Alexandre Rodrigues Mateus é substituído por Francisco Jorge Santos Oliveira 
- 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 e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Para proceder à constituição da Mesa, uma vez que está um membro em falta, propôs ao plenário que 
Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro fizesse parte da composição da mesma. 
Por não ter havido objeções por parte da Assembleia Municipal o membro acima mencionado ocupou o 
lugar como 2ª secretária. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Sr. Manuel Patrício 
Uma vez que o Caminho 1024 tem estado cortado por motivo de obras, perguntou para quando é que está 
previsto o seu termo para se poder circular livremente, porque ouve muita reclamação das pessoas porque 
ou têm que dar a volta ao Penteado ou têm de dar a volta a Sarilhos Grandes. 
Porque existem, junto aos prédios, jardins que têm placas a proibir cães mas nem os cães nem os donos 
conhecem o sinal, porque metem os cães a fazer as necessidades no jardim virados para as casinhas das 
pessoas, acha que ou o sinal está mal ou a autoridade não atua. 
 
Sr. José Carvalheira 
Porque o Juncalinho tem eucaliptos velhos, e ainda há cerca de dois meses caiu um, com este vento que 
está a acontecer, porque estão lá um ou dois completamente podres, espera que um dia destes não 
tenham a Moita nos jornais e nos noticiários por ter lá morrido alguém ou ter lá havido um desastre. 
A rotunda pequena do Carvalhinho está, há muito tempo, a verter água lá no meio e pensa que, 
possivelmente, a intervenção não terá sido feita por causa das obras que estão a acontecer na Estrada 
dos Quatro Marcos, mas se não é há ali um desperdício de água enorme que se está a entranhar pelo solo. 
Há dezassete, dezoito ou vinte anos que fala na Rua dos Ramalhos, e ainda na última reunião pública em 
Sarilhos Pequenos o Sr. Presidente da Câmara disse que não seria asfaltada, e também não quer que seja 
asfaltada, mas o que pede é uma intervenção porque aquilo, de facto, está intransitável. 
Quem anda pelo país e vê a tormenta e que as pessoas andam angustiadas por causa de limparem as 
bermas dos seus terrenos e das estradas, aqui na Moita é o que se vê, no Carvalhinho é o que se vê, e 
podia nomear mais, porque nas valetas as ervas já estão pelos pilaretes que estão lá e se há uma pessoa 
que deita um beata para ali aquilo é o princípio de um grande incêndio. 
Ainda não há muito tempo, por causa da sua profissão, foi desempanar um carro na Avenida, quase ao pé 
da Praça de Touros, que estava em cima do passeio. Chegou lá com o seu carro, ligou os quatro piscas e 
fez a intervenção que tinha a fazer, veio embora, o cliente também seguiu e vinha um agente da GNR que 
o mandou parar e que lhe perguntou se sabia porque o tinha mandado parar, tendo respondido que sim, 
que foi por ter o carro em cima do passeio mas que o fez por este motivo. O senhor foi extremamente 
simpático e disse-lhe que o mandou parar porque as pessoas se queixam que aqui há muitos carros 
estacionados. Ao chegar à oficina o seu cliente perguntou-lhe se o agente da autoridade o tinha autuado, 
o que não aconteceu, e disse-lhe que apesar de não costumar deixar lá o carro na noite anterior tinha 
contado cinquenta e quatro carros, portanto, se é à noite são pessoas que moram lá, não são pessoas que 
andam ali a passear mas, na rua da Praça, e pediu desculpa pela palavra, é uma “bandalheira”, não há 
respeito por quem tem lá os carros estacionados, as pessoas estacionam de qualquer maneira e não se 
vê lá a GNR. O próprio já esteve lá dez minutos à espera que uma pessoa tirasse o carro porque “foi só ali 
à praça”, mas ali não vai a GNR, não sabe porquê, há de haver algum motivo porque eles não vão. 
Todos os terceiros domingos vêm à Moita dezenas de aficionados dos carros antigos, cujo estacionamento, 
normalmente, é em frente ao Pavilhão Municipal. Se as pessoas se dedicarem a ver, já que não vão lá, 
algumas fotografias que são publicadas vêm o estado em que está o asfalto naquela parte da estrada em 
frente ao Pavilhão Municipal. A grande maioria das pessoas que vêm cá são de Lisboa, são de Setúbal, 
daqui da Moita vão lá poucos, mas aquilo, de facto, está degradante e acha que uma pequena intervenção 
ali, colocando uma camada de asfalto, dava bom nome à vila, dava bom nome à Câmara e as pessoas não 
se lamentavam. 
 



   Página 3 de 41 

Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre a chamada Estrada dos Quatro Marcos a obra está a decorrer e teve, num primeiro momento, um 
atraso significativo no seu início, aliás, não foi atraso porque ela começou na data prevista mas teve de 
ser interrompida logo a seguir quando começaram aquelas chuvas bastante intensas do mês de março e 
que depois se prolongaram por abril, e isso fez com que, por um lado, a obra fosse suspensa e só mais de 
dois meses depois fosse retomada e fez também com que as condições de execução se tornassem mais 
difíceis porque os solos naquela zona têm muita água, um nível freático muito elevado. Para garantir a 
execução em segurança das condutas de saneamento que ali estão a ser instaladas com valas de mais 
de quatro metros de profundidade, foi necessário fazer uma escavação maior do que aquilo que estava 
inicialmente previsto, devido à grande quantidade de água no solo, com respetiva entivação de segurança, 
e foi por isso necessário encerrar-se totalmente um troço de estrada, o que não estava previsto acontecer 
inicialmente. A obra, neste momento, está a decorrer ao ritmo normal e a via manter-se-á ainda mais 
algumas semanas interrompida. 
Quanto às outras questões, no que diz respeito às intervenções dos serviços municipais, elas estão a 
decorrer, não está ainda tudo feito e, de alguma forma, nunca está, mas está a decorrer. 
No que diz respeito ao estacionamento na placa da Avenida, permitam-lhe discordar completamente de 
qualquer pensamento que considere normal aquela afronta ao civismo que diariamente aqui se verifica, 
das pessoas estacionarem os carros em plena placa central da avenida central da vila da Moita, porque 
acha que é intolerável e só tem pena que as forças de segurança não tenham condições para atuar mais 
frequentemente. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
De seguida perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as 
questões colocadas. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Quis apenas deixar a indicação que tomaram boa nota das questões que os munícipes trouxeram aqui, 
que vão acompanhar no terreno estas situações, como têm feito, e que também contactarão os munícipes 
que aqui as expuseram. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Recomendação “Uso eficiente de recursos – Pela racionalização do uso de papel e pela utilização de 

papel reciclado”, apresentada pelo PAN; 
B - Recomendação “Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal – Pela elaboração de um Regulamento Municipal 

de Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal”, apresentada pelo PAN; 
C - Recomendação “Erasmus +”, apresentada pelo PS; 
D - Saudação “Dia Internacional da Juventude”, apresentada pelo grupo PS; 
E - Recomendação “Uso e destino de resíduos plásticos”, apresentada pelo PS. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
“Proposta de Recomendação: Uso eficiente de recursos - Pela racionalização do uso de papel e pela 
utilização de papel reciclado 
O grande consumo de papel e os métodos de produção insustentáveis do mesmo englobam a lista das 
atividades humanas mais prejudiciais ao planeta. 
O papel é, basicamente, fabricado de fibras de celulose extraído de árvores com um alto teor de celulose, 
sendo as mais comumente utilizadas o pinheiro (que tem fibras mais longas e por isso é mais resistente e 
apresenta um preço mais baixo) e o eucalipto (que possui um crescimento muito rápido). 
No que respeita à produção do papel e em termos de impacto ambiental, as maiores preocupações 
residem no abate de árvores, na existência de “monoculturas” para a sua produção e nos resíduos gerados 
durante todo o processo de fabricação, sendo a diminuição da biodiversidade uma das causas de aumento 
da probabilidade de desequilíbrios ambientais. 
Estima-se que no fabrico de aproximadamente 1 tonelada de papel novo, sejam necessárias, cerca de 2 
toneladas de madeira, 44 a 100 mil litros de água e de 5 a 7,6 mil KW de energia. A produção desta 
mesma quantidade de papel gera, ainda, 18 Kg de poluentes orgânicos deitados nos efluentes e 88 Kg de 
resíduos sólidos. Já no processo de reciclagem, o volume de água utilizado cai para 2 mil litros e o consumo 
de energia cai para 2,5 mil KW. 
Além disso, o uso de produtos químicos altamente tóxicos na separação e no branqueamento da celulose 
representa um risco para a saúde humana e para o meio ambiente – comprometendo a qualidade da 
água, do solo e dos alimentos. 
Reciclar o papel, ao invés de fabricá-lo a partir da celulose, pode levar a uma redução de consumo de 
energia, emissão de poluentes e do uso da água, além de redução de papel inutilizado como resíduo sólido. 
A reciclagem é fundamental para alcançar a sustentabilidade. Uma tonelada de resíduos de papel pode 
evitar o corte de 10 a 12 árvores e com a reciclagem, levar à poupança de matérias-primas, em especial 
da água utilizada nos processos de produção a partir da celulose. 
A reciclagem do papel, além dos fatores económicos que propicia, contribui para a preservação dos 
recursos naturais (matéria-prima, energia e água), redução da poluição e dos resíduos sólidos urbanos 
gerados. Ao utilizar papel reciclado, passamos a contribuir para uma utilização dos recursos naturais de 
maneira mais responsável. 
Pode-se afirmar, sem hesitação, que a reciclagem diminui os índices de poluição da água e da atmosfera. 
Não esquecer, no entanto, que apesar de proporcionar todos estes benefícios, a indústria da reciclagem 
também consome energia e também polui, pelo que é fundamental o uso racional do papel e o consumo 
sustentável do mesmo, com a diminuição da sua utilização e quando necessária se opte pela vertente 
reciclada. Com estas medidas, alcançam-se três objetivos:  
- a diminuição da despesa pública, tanto pela menor quantidade de papel a adquirir, quer pela diminuição 

da necessidade de consumíveis de impressão/cópia; 
- a redução do impacto ambiental; 
- a adoção de procedimentos desmaterializados, mais acessíveis e simples para os cidadãos. 
Em face do exposto, a representação municipal do PAN propõe, que a Assembleia Municipal, na sua 
Sessão Ordinária de 22 de Junho de 2018, delibere recomendar à Câmara Municipal da Moita que: 
• Adote medidas de sensibilização junto de todos os serviços municipais para a racionalização do uso de 

papel, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2017; 
• Desenvolva procedimentos que permitam, sempre que possível, a não utilização de papel, substituindo 

este por meios digitais; 
• Adquira e utilize preferencialmente papel reciclado no desenvolvimento da sua atividade, quando da 

necessidade de uso de papel. 
Moita, 22 de junho de 2018 
Pessoas – Animais – Natureza” 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
O uso eficiente do papel, bem como todo o processo que envolve a produção de papel, é um das 
preocupações do Partido Socialista pelo que acompanham também a proposta de recomendação do PAN. 
Mais ainda, gostariam de salientar que apesar de isto ser uma proposta de recomendação à Câmara 
Municipal da Moita, a adoção de medidas também poderia passar pela Assembleia Municipal da Moita, 
nomeadamente, apesar de terem de ter acesso às propostas impressas, porque não começarem a utilizar 
papel reciclado para diminuir o impacto. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Esta proposta do PAN incorpora uma série de preocupações de proteção do ambiente e utilização eficiente 
dos recursos em que, naturalmente, todos se revêm e tanto se revêm que diria que se não a totalidade a 
esmagadora maioria das propostas que aqui vêm já são utilizadas na vida diária do município. Relembrou, 
por exemplo, porque há coisas que convém conhecer antes de se apresentar propostas, que algumas das 
lonas que são utilizadas na divulgação dos eventos do concelho da Moita mais tarde são transformadas 
em artigos como carteiras, malas, e isto é uma preocupação ambiental que este município tem. 
Naturalmente, acompanham esta proposta de recomendação do PAN e sabem que o município já tem, nas 
suas atividades, a desmaterialização de serviços, todos recebem as propostas para aprovação por esta 
Assembleia Municipal por meio digital e o próximo regimento da Assembleia Municipal irá, naturalmente, 
ter algumas propostas que também vão ajudar neste sentido, portanto, acompanham a preocupação 
sabendo que isto, na prática, já é feito e como já é feito não veem motivo para votarem contra. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação 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. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
“Proposta de Recomendação: Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal 
Pela elaboração de um Regulamento Municipal de Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal 
Considerando que: 
•A dignidade dos Animais, designadamente do seu direito à vida e à integridade física, psicológica e 

mental, constitui um facto incontestável que tem vindo a ser reconhecida de forma transversal nas 
sociedades humanas; 

• O Decreto n.º 13/93, de 13 de abril, que aprovou a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de 
Companhia, comprometendo os signatários Estados-Membros do Conselho da Europa, a tomarem as 
medidas necessárias para pôr em execução as disposições da mesma; 

• O reconhecimento da dignidade dos Animais foi especialmente proclamado no artigo 13.º do Tratado 
Sobre o Funcionamento da União Europeia, o qual reconhece a senciência dos Animais não humanos e 
exige que os Estados membros tenham em conta o seu bem-estar; 
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• A nível nacional, também a Lei n.º 92/95, de 12 de setembro, é sensível ao tema do bem-estar animal 
e, na sua esteira, vários diplomas legais foram aprovados relativos aos Animais; 

• A criminalização dos maus-tratos a Animais enquadrada através da Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto, 
constitui também, um elemento de especial relevância demonstrando que o legislador nacional está 
sensível e desperto para as novas preocupações e valores éticos nesta área; 

• Se continuam a verificar práticas negligentes ou de violação dos deveres que genericamente se impõem 
aos detentores de Animais que não apenas os de companhia, como é o caso dos equinos que muitas 
vezes se encontram acorrentados e abandonados ou a deambular na via pública; 

• As novas tendências de uma sociedade cada vez mais mediática e consumista têm imposto a adoção de 
inúmeras espécies – muitas delas selvagens ou exóticas - como mascotes, facto que implica riscos 
acrescidos de ordem ecológica e sanitária numa sociedade onde, até agora, dominavam os canídeos e 
os felinos como Animais de companhia; 

• O fenómeno do abandono de Animais, continua, flagelo que deixou de ser sazonal e que se alarga dos 
canídeos e felinos até aos equinos e outros Animais; 

• A 3 de março de 2017, foi publicada a Lei n.º 8/2017 que estabelece um estatuto jurídico dos Animais, 
alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e o Código Penal, sendo que com esta alteração ao 
Código Civil, o legislador veio reconhecer um estatuto jurídico próprio dos Animais: "Os Animais são seres 
vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza"; 

• Não obstante as inúmeras alterações introduzidas no nosso ordenamento jurídico, os Animais continuam 
a ser objeto do Direito de propriedade, o que justifica a necessidade de concretizar a nível regulamentar 
as lacunas da lei em matéria de salvaguarda das condições de saúde, proteção e de bem-estar Animal; 

• Com efeito e ainda que de acordo com a legislação em vigor, nenhum Animal deve ser detido como 
Animal de companhia se não estiverem assegurados os seus parâmetros de bem-estar, seja ao nível das 
condições de alojamento, transporte, alimentação, abeberamento ou de prestação de cuidados de saúde 
animal. O facto é que são inúmeras as situações de Animais que embora residam com os respetivos 
detentores, são mantidos e encerrados em espaços exíguos não adequados às suas necessidades 
fisiológicas e etológicas, como varandas ou casotas ou ainda amarrados permanentemente a correntes, 
expostos às adversas condições climatéricas de verão ou de inverno, sem que as autoridades 
fiscalizadoras tenham meios ou formação adequada para fazer cumprir as normas legais aplicáveis. 

Importa por isso disciplinar alguns aspetos acerca da identificação, posse e detenção, circulação na via 
pública e alojamento de Animais no Município da Moita, a par da execução das respetivas medidas de 
profilaxia médica e sanitária, que reforcem assim a proteção, a saúde e o bem-estar dos Animais, que 
partilham connosco a sua vivência no concelho. 
Do mesmo modo, torna-se também necessário regulamentar a segurança de Pessoas, Animais e bens, 
bem como a articular a matéria que venha a ser objeto de regulamento com as novas realidades 
legislativas, como é o caso da criminalização dos maus tratos e abandono de Animais de companhia. 
É fundamental também, assegurar o cumprimento da Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, que 
regulamenta a criação de uma rede efetiva de centros de recolha oficial de Animais de companhia, o 
destino dos Animais acolhidos nestes centros e as normas para o controlo de Animais errantes, em 
cumprimento da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto. 
Em face do exposto, a representação municipal do PAN propõe, que a Assembleia Municipal, na sua 
Sessão Ordinária de 22 de Junho de 2018, delibere recomendar à Câmara Municipal da Moita que: 
•Tenha por missão a criação um Regulamento Municipal de Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal do 

Município da Moita, podendo para o efeito proceder à criação de um grupo de trabalho multidisciplinar 
no apoio à elaboração do mesmo. 

Moita, 22 de junho de 2018 
Pessoas – Animais – Natureza” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Esta questão dos animais de companhia tem sido também, para o Partido Socialista, uma preocupação e 
esta preocupação do PAN só pode ser sublinhada e apoiada pelo PS na medida em que também já se 
falou aqui da necessidade de um regulamento, inclusivamente, do próprio canil da Quinta do Mião e esse 
“Regulamento Municipal de Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal do Município da Moita” não se destina 
apenas ao comportamento dos munícipes mas também àquilo que acontece no próprio canil de recolha 
dos animais errantes da Quinta do Mião. 
Na verdade, no que diz respeito aos munícipes, esta é uma questão cultural, é uma questão que não se 
muda de um dia para o outro, mas na realidade um regulamento que seja divulgado no concelho ajudará, 
certamente, a chamar a atenção dos munícipes para as necessidades e os direitos, efetivamente, dos 
animais, porque é uma tradição ter cães em vez de um alarme de segurança na casa, o cão ladra e avisa, 
mas, hoje em dia, isso talvez já não seja tão necessário como seria, se calhar, na idade média. Vivem num 
tempo diferente, há que criar novas normas adequadas ao tempo em que em vivem e estarem mais 
atentos às necessidades e aos direitos, de facto, da vida animal que partilha connosco o dia-a-dia, pelo 
que apoiarão a recomendação do PAN. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Sobre esta proposta de recomendação que está em discussão permitam-lhe, antes de mais, alguns 
apontamentos relativamente à nota introdutória, porque são questões pertinentes e que requerem, 
necessariamente, numa ocasião destas, a necessária reflexão, nomeadamente, o fenómeno de abandono 
dos animais que continua, é verdade que continua. Um flagelo que tem várias causas, tem causas que 
têm a ver com questões de cidadania, naturalmente, questões de respeito para com os animais e também 
para com os humanos, mas também questões económicas e sociais, questões que têm a ver com os custos 
e com os encargos que as famílias têm, muitas das vezes para o seu sustento e para a sua normal 
atividade, mas também questões que têm a ver com os horários laborais, com os horários de cuidar dos 
filhos, a dificuldade que têm também, pedindo desculpa pelo paralelismo, de cuidar dos seus animais 
porque, muitas das vezes, são encarados como autênticos membros da família e, de facto, os horários 
laborais de muita da nossa população, que diariamente se desloca muitas horas para trabalhar, com 
dificuldade nos transportes públicos, com dificuldade de mobilidade, também potencia este fenómeno e 
este flagelo de abandono dos animais. 
Por outro lado, também na nota introdutória, há um aspeto importante, no qual pediu que lhe permitam 
dizer que não se revêm nesta afirmação, de que para os “animais que deambulam na via pública é 
necessário também garantir-lhes alimento por parte dos munícipes, sem o qual os mesmos ficam 
desnutridos, doentes acabando por morrer ou gerir situações de insalubridade” e continua referindo que 
estes animais pertencem à comunidade, porque acha que é uma afirmação um pouco contraproducente, 
nomeadamente, porque a sociedade, as instituições, têm que ter respostas para este problema e uma 
delas não passa, necessariamente, pela alimentação anárquica por parte da população, muitas das vezes 
sem a alimentação adequada para determinadas espécies de animais serem alimentados na via pública, 
até porque isso também potencia outras doenças. Portanto, é uma nota introdutória que requer também 
alguma reflexão e que pensa que deveria ser revista porque, de facto, alimentar certos animais também 
potencia a sua reprodução e cria situações incontroláveis, pelo que o que tem que haver são centros de 
recolha animal, centros que potenciem o tratamento dos animais, até a sua esterilização e também 
medidas tão importantes como a própria adoção desses animais que são recolhidos. 
Quanto à questão da proposta da recomendação deste regulamento, e embora existam questões na nota 
introdutória que apontem para a criação deste regulamento, existem já regulamentos municipais, ou pelo 
menos existem, em alguns regulamentos municipais, matérias que já estão enquadradas, nomeadamente, 
do bem-estar animal mas, apesar dessa questão, vêm por bem esta proposta solicitando à proponente, 
nomeadamente, que o parágrafo que há pouco citou pudesse ser revisto, caso assim o entendesse. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou à proponente se pretendia usar da palavra para responder. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
Podem escrever isto de outra forma mas o que se passa é que há várias colónias espalhadas por aí e as 
pessoas que alimentam os animais, e não o fazem de qualquer maneira, são, basicamente, perseguidas. 
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Uns abandonam, outros não querem saber e depois, quando aparece uma pessoa a querer alimentar os 
animais, e a própria é exemplo disso porque faz as coisas como deve de ser e depois vão queixas sobre si 
para a Câmara porque está “a alimentar o gato por baixo do meu carro, ou porque está não sei quê ou que 
está não sei que mais”. 
Acha que se devia fazer qualquer coisa que permitisse às pessoas alimentar determinadas colónias de 
animais sem haver este tipo de atropelamentos, preservando, evidentemente, as condições de higiene 
mas sem haver tanta perseguição a essas pessoas, pelo que não sabe como pretendem que altere este 
parágrafo. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Ousou meter-se na alteração porque, realmente, não é objetivo qual o tipo de animal e sabem, como o Sr. 
João Faim já disse, que não devem alimentar pombos porque podem constituir questões de saúde pública 
e porque lhe parece, uma vez que as forças políticas já mostraram intenção de a aprovar caso fosse 
retirado esse parágrafo e depois, no âmbito do regulamento municipal, fosse esclarecido que tipo de 
animais é que podem ser alimentados, porque a frase não específica qual o tipo de animal. 
Deu então a ideia de retirar não o parágrafo mas a frase que diz “Relativamente aos animais que 
deambulam” - até – “pertencem à comunidade”, porque não retira nenhum valor à proposta, remetendo 
para o tal regulamento que poderá ser construído. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
Concordou. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante a concordância manifestada pela proponente e se não houver mais intervenções, colocará a 
proposta de recomendação a votação com esta frase retirada. 
 
Sr. Eduardo Teixeira da CDU 
É importante que, ainda que agradeça à presidente em exercício a amabilidade que teve em tentar aferir 
a proposta final, da parte da proponente fique claro o que é que vão votar. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
Será a proposta toda menos esta frase “Relativamente aos animais que deambulam” - até – “estes 
animais que pertencem à comunidade”. Esse texto será excluído do penúltimo parágrafo. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante solicitação da bancada da CDU interrompeu a sessão por uns minutos. 
 
 
Retomou os trabalhos e perguntou à bancada da CDU, uma vez que tinha solicitado a interrupção dos 
trabalhos, se pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por maioria com doze votos a favor, sendo 
nove do PS, um do PSD, um do CDS, um do PAN; catorze abstenções, sendo onze da CDU, três do BE; cinco 
votos contra da CDU (em cujo texto inicialmente transcrito já consta a alteração aceite). 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento C. 
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Sr. Miguel Póvoas do PS 
“Erasmus + 
O programa Erasmus + resulta da fusão de todos os sete programas financiados pela União Europeia (UE) 
para as políticas de coesão e juventude e destina-se a estudantes do 2º e 3º ciclos, secundário, jovens no 
ensino superior, e adultos que frequentem cursos de formação curricular. 
Este programa consegue chegar a todas estas faixas etárias com maior eficiência, dado que o seu 
financiamento base é superior à soma dos programas que lhe deram origem, nomeadamente 
“Aprendizagem ao Longo da Vida”, “Erasmus”, apenas destinado a estudantes do ensino superior, 
“Leonardo Da Vinci”, apenas destinado a estudantes de ensino profissional, “Comenius”, apenas 
destinado a estudantes do ensino básico e secundário, “Grundtvig”, destinado apenas a educação para 
adultos, “Juventude em Ação” e cinco programas de cooperação internacional (Erasmus Mundus, Tempus, 
Alpha, Eduik e o programa de cooperação entre países industrializados).  
A gestão do programa Erasmus + é assegurada pela Comissão Europeia, através da Agência de Execução 
Relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA), e pelos gabinetes nacionais dos países parceiros, 
com duração até 2020. 
É-lhe destinado um orçamento de 14.7 milhões de euros, o que resulta na prática num suplemento às 
competências na área da cidadania, educação, desporto e aprofundamento curricular, e a oportunidade 
para os mais de 4 milhões de destinatários tomarem contacto com diferentes realidades, bem como 
alargar o conhecimento da nossa cultura e país aos cidadãos de outros países europeus e reforçar a 
cooperação entre os estados-membros da UE. 
Este encontra-se inserido na Estratégia Europa 2020, e tem como objetivos reduzir o abandono escolar, o 
desemprego entre jovens, e suplementar os programas de educação para adultos, valorizando a formação 
ao longo da vida.  
Este programa visa criar um ambiente direcionado para a aquisição de novas competências, que em 
muitos casos já se revelam cruciais para competir de forma mais favorável no mercado de trabalho. A 
mobilidade e conhecimento de novas realidades que o programa promove é também crucial para uma 
formação para a cidadania e inclusão, e constitui um contributo importante para valorizar a participação 
política, e em especial dos jovens, na democracia europeia. 
Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, nomeadamente a alínea k) do 
nº 2 do artº 25º da Lei nº 75/2013, de 12 setembro (revista e alterada), a Assembleia Municipal da Moita 
recomenda à Câmara Municipal da Moita: 
1. A disponibilização de apoio técnico às escolas e organizações juvenis, que pretendam candidatar-se, 

quanto ao conhecimento dos requisitos e quanto à elaboração de candidatura, entre outros aspetos 
que se identifiquem como necessários à elaboração dos processos; 

2. A divulgação do programa em todas as vertentes de modo a estimular a participação; 
3. A avaliação de eventuais estímulos financeiros por parte do Município da Moita nas situações de 

reconhecida carência e em termos a definir pelo orçamento municipal. 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação em minuta, para imediata produção de efeitos, 
e o seu envio às direções dos agrupamentos de escolas do nosso concelho, aos órgãos de comunicação 
social regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes 
sociais, site...). 
Moita, 22 de junho de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Rui Pedro Garcia da CDU 
Lendo esta recomendação, que é bem extensa, fica cheio de dúvidas. Isto recomenda o quê? Olhando aqui 
para este texto o que é o programa Erasmus+? Não sabe. Lendo isto não sabe. Começa por dizer que 
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“resulta da fusão de todos os sete programas financiados pela União Europeia (UE) para as políticas de 
coesão e juventude e destina-se a estudantes do 2º e 3º ciclos”, mas isto implica o quê? Implica o quê? 
Depois tem aqui “berlababa, berlababa” e alguns parágrafos, mas não há aqui uma descrição do que é 
então este programa e a recomendação tem aqui uns pontos nos quais determina e delibera que “a 
Assembleia Municipal da Moita recomenda à Câmara Municipal da Moita: 1. A disponibilização de apoio 
técnico às escolas e organizações juvenis, que pretendam candidatar-se…”, isto sem fazer a descrição, e 
ainda “2. A divulgação do programa…” e “3. A avaliação de eventuais…”. Não há a descrição aqui do que 
é, é um “verbo de encher”, esta recomendação é um “verbo de encher”. 
Talvez, se a bancada do PS quiser refazer o texto, o texto inteiro, e não só uma explicação, refazer a 
recomendação, porque isto aqui não indica o que é a recomendação. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Para construir uma opinião acerca desta moção precisa saber se os serviços da Câmara e, naturalmente, 
o respetivo pelouro que tem ligação às escolas, está em condições, se tem conhecimento, se tem 
manuseado, de facto, estes programas, se a Câmara tem condições técnicas de responder, exatamente, 
conforme as exigências aqui colocadas e também, para perceber isto ainda melhor se, de facto, existe no 
imediato ou se, pelo menos, quem está em serviços próximos disso, está em condições de fazer, 
naturalmente, os ajustes orçamentais, no próximo ano, para corresponder a estas coisas todas, porque 
não está mesmo a ver nada disto e só pode ter uma opinião se tiver alguma substância, sem isso terá de 
votar contra porque desconhece, não vai contribuir para meter a Câmara Municipal num enguiço, ainda 
que, se calhar, esteja a ser ignorante. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia responder. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Respondendo à questão colocada, de facto, não, a Câmara Municipal não tem. São programas do Governo, 
das instituições do Governo, do Ministério da Educação, do próprio Instituto de Emprego e Formação 
Profissional que, com certeza, estão devidamente habilitados a prestar todos os esclarecimentos e apoios 
necessários, nem outra coisa lhes pode passar pela cabeça, e não é a Câmara Municipal que conhece os 
programas nem, na sua opinião, é a Câmara Municipal que deve e que tem obrigação de os conhecer e de 
fazer um serviço de apoio aos cidadãos que deve ser prestado pelo serviço promotor da iniciativa. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada com dezoito votos contra, sendo dezasseis 
da CDU, um do PSD, um do CDS; três abstenções do BE; dez votos a favor, sendo nove do PS, um do PAN. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
“Dia Internacional da Juventude 
Dia 12 de agosto comemora-se o Dia Internacional da Juventude, criado pela Assembleia Geral da ONU 
em 1999 em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 
reunida em Lisboa em agosto de 1998. Esta efeméride convida todos os agentes políticos a reverem os 
seus programas e políticas de juventude, essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade mais 
equilibrada e coesa. 
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As gerações mais novas têm um papel importante na transformação da sociedade. As suas ideias e 
contributos são fatores decisivos para a adaptação ao mundo global que hoje se apresenta repleto de 
novos desafios. 
Além disso, ao longo da história mundial, os jovens protagonizaram várias lutas e protestos em defesa da 
democracia e da tolerância, como é o caso, por exemplo, da Greve Académica de 1907 em Portugal, o 
Maio de 68 em França, a Crise Académica de 1969 em Portugal, o Protesto na Praça Tian'anmen em 1989 
na China e, ainda mais recentemente, as Manifestações na Venezuela. 
É imprescindível continuar a dar oportunidades às gerações mais novas, preservando a solidariedade 
intergeracional, no sentido de reverter a emancipação jovem tardia, pois estas estão disponíveis para 
retribuir ao país, e nomeadamente às gerações que lhes antecederam, as apostas que fizeram 
designadamente na educação, na saúde e na conquista da liberdade e democracia. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 22 de junho de 2018, delibera: 
1. Saudar todas as Associações Juvenis e Jovens que se envolvem em causas públicas no nosso concelho, 

que se mobilizam em prol de uma comunidade mais ativa, culta e solidária. 
2. Saudar todos os jovens autarcas que se disponibilizam para o serviço às populações e ao país.  
3. Incentivar a população mais jovem do município a participar nas comemorações do Dia Internacional 

da Juventude. 
4. Sensibilizar as escolas do nosso concelho no sentido da mobilização dos seus alunos para uma maior 

participação social e cívica, por exemplo, nas associações e coletividades do nosso movimento 
associativo. 

Mais se propõe a aprovação da presente Saudação em minuta, para imediata produção de efeitos, e o seu 
envio às instituições referidas em 1., aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a 
publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
Moita, 22 de junho de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Tem duas ou três considerações, três ou quatro reflexões e duas ou três opiniões, porque considera que 
esta saudação peca por defeito, por muito defeito e que tem muitos defeitos e, como tal, está cheia de 
banalidades e de coisas que toda a gente defende mas depois esconde umas “provocaçõezinhas”, umas 
“coisinhas tontas”, coisas do género, e também porque considera que o Dia Internacional da Juventude 
não diz só isto e não foi criado só para isto, foi criado para que os direitos dos jovens sejam cumpridos, 
para que os jovens possam ter mais direitos, por exemplo, no ensino, na questão do ensino obrigatório, 
não haver discriminações por dinheiro e os jovens terem direito de acesso aos livros e a todas as despesas, 
acabarem com as propinas para que possam ter igualdade de oportunidades, e isso não acontece, nem 
tampouco a proteção das jovens mães que também não acontece no mundo laboral, e agora parece que 
ainda vão ficar piores com as mexidas que vêm aí na lei. 
Não acontece, por exemplo, quando se corta o abono de família como se cortou, não acontece com uma 
série de ataques a direitos que já foram conquistados e que, entretanto, já foram perdidos e depois estão 
aqui uma série de protestos quando podiam estar outros, inclusive protestos em Portugal, porque já 
protestou contra o corte do abono de família que podia estar aqui, já protestou contra algumas medidas 
que foram tomadas no ensino, que eram coisas mais corretas para aqui estar. 
Sinceramente, acha que esta saudação peca por defeito, tem muitos defeitos e vai, obviamente, votar 
contra porque, ainda por cima, tem uma “maldadezinha numa coisita”. 
Hoje viu um vídeo de dois soldados israelitas a atiçar cães para jovens palestinos e que podia estar aqui, 
e isto acontece todos os dias, mas não, tem de estar outras coisas. Também podiam colocar aqui um vídeo 
que viu de jovens mães mexicanas que foram privadas da companhia dos seus filhos só porque alguém 
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entende que é dono de um país que era dos índios e que foi ocupado barbaramente por colonos europeus, 
podia estar aqui e não está, portanto, é uma saudação que saúda algumas coisas e esquece-se de outras. 
Depois também ficava bem ao Partido Socialista pedir desculpa por algumas coisas, pelo corte do abono 
de família, pelo ataque às jovens trabalhadoras, pelo ataque aos direitos da mulher na maternidade, pelos 
novos ataques da paternidade, porque recuperou-se alguma coisa mas foi o Partido Socialista que os fez 
e podia ter aqui “olha vamos saudar a juventude e vamos inverter o caminho que temos seguido e até 
assumir que não cumprimos com aquilo que prometemos às pessoas na campanha eleitoral” que aí votava 
a favor, assim não, é mais uma saudação que não saúda nada e está cheia de defeitos. 
 
Sr. Eduardo Teixeira da CDU 
A intervenção do seu camarada Nuno Cavaco esvaziou um pouco o que queria dizer mas há algumas coisas 
que ainda pretende dizer no sentido daquilo que ele disse, porque há muitas formas de abordar a 
juventude e o papel da juventude na sociedade, e cada um toma as suas conforme a sua opção de classe 
e aqui, claramente, nesta saudação, está plasmada a opção de classe do proponente. 
Podiam falar de muitas coisas, de muitas lutas da juventude, e tem orgulho de pertencer a um coletivo que 
teve um papel importante na constituição da democracia deste país, e foi a juventude que a fez, e 
relembrou, por exemplo, relativamente ao ponto quatro, e esse ponto é preciso abordá-lo com algum 
cuidado porque já existe a cadeira da cidadania nos currículos do ensino do primeiro ciclo onde os miúdos 
abordam estas temáticas e, inclusivamente, nas escolas do concelho da Moita e no concelho vizinho do 
Barreiro, a URAP faz todos os anos a promoção da democracia e explica como quando eles eram jovens o 
que é que fizeram para a promoção da democracia no nosso país, portanto, podiam ter ido por aí mas não 
foram, não foram, foram por outro caminho, porque no ponto quatro até ficava bem falarem do Fórum da 
Juventude e promovê-lo nas escolas, etc, e isso era, se calhar, mais interessante do que tudo o resto que 
está aqui nesta saudação e, portanto, também acompanha o que o seu camarada Nuno Cavaco acabou 
de dizer. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Trata-se de uma saudação que objetiva o veraneio ideológico, apenas isso. Não consegue, daqui, subtrair 
mais nada, no entanto, em relação às falhas e aos exemplos históricos, falta aqui o Woodstock, por 
exemplo. Fala na China o que o alegra, porque há muitos anos anda a desejar que aconteça lá uma 
revolução proletária, porque pensa que a Europa ficava bem melhor se lá houvesse uma revolução 
proletária, isso satisfá-lo. 
No entanto, incomoda-o o facto não aparecer aqui nada relativamente aos problemas de todo o Médio 
Oriente, é grave, neste veraneio ideológico, nem sequer haver o sentimento de colocar coisas, exatamente, 
aqui tão próximas, às quais a União Europeia tem enormes responsabilidades pelas ingerências que, ao 
longo dos anos, tem praticado, mas mais ainda quando há poucos dias a posição do Trump em relação 
aos mexicanos, o ministro do interior italiano em relação aos ciganos, o primeiro-ministro da Hungria em 
relação aos refugiados. Isto é a União Europeia e nem sequer uma referência. A juventude não se incomoda 
com isso? Incomoda-se, incomoda-se. Naqueles barcos não vê ninguém de bengala, vê muita gente nova 
e até crianças, muitas crianças. 
Ora, de facto, vir para aqui com um documento destes, e não quer saber de nada, nem o Bloco de Esquerda 
que não está para isto, isto aborrece-os, querer vincar a diferença entre PS e CDU por vias destas? Isto 
não tem “trambelho” nenhum. Para si, e fica por aqui, é mesmo deseducado. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a saudação a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma reprovada com vinte e um votos contra, sendo dezasseis 
da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; uma abstenção do PAN; nove votos a favor do PS. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do Sr. António Chora do BE 
“Eu votei contra mas não considero que nesta moção esteja qualquer provocação, agora considero que 
aquilo que aqui não está é uma enorme provocação e aquilo que aqui não está é, exatamente, aquilo que 
já foi referido por algumas das pessoas que intervieram, nomeadamente, os direitos dos jovens no ensino, 
no trabalho, a nível nacional e a nível internacional. É por isso que eu votei contra.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Sr. João Palma do PS 
“Uso e destino de resíduos plásticos 
De entre os resíduos sólidos urbanos, o plástico destaca-se pela sua fácil disseminação no ambiente, pela 
escala da sua utilização, e pela sua durabilidade, com um tempo de deterioração longo, fatores que tornam 
os resíduos plásticos particularmente problemáticos. 
O consumo de plástico atinge hoje valores cada vez mais elevados, com impactos ambientais e 
económicos significativos. A produção de plástico atinge na Europa os 58 milhões de toneladas por ano e 
estima-se que a nível mundial são lançados anualmente nos oceanos cerca de oito milhões de toneladas 
de lixo plástico. 
Estes resíduos deterioram-se em partículas mais pequenas, microplásticos, que ao se disseminarem nos 
ecossistemas marinhos alojam-se no metabolismo dos animais que deles fazem parte, de entre os quais 
por peixes, alguns dos quais entram no sistema de consumo humano. 
Embora ainda não existam dados concretos quanto às consequências negativas para o ser humano daí 
resultantes, este risco tem de ser levado em conta. Tratando-se de um material produzido com base no 
petróleo, a redução do consumo e o reforço da reutilização são também importantes para reduzir as 
emissões de CO2 para atmosfera e para a diminuição da pressão sobre recursos naturais que são finitos, 
contribuindo também dessa forma para ganhos ao nível da eficiência económica. 
Considerando o impacto negativo crescente que os resíduos plásticos assumem, a Comissão Europeia 
lançou este ano uma Estratégia Europeia para os Plásticos, orientada no sentido de uma nova economia 
dos plásticos, assente na reutilização e reciclagem de produtos, e assumindo como meta que até 2030 
todas as embalagens de plástico deverão ser ou reutilizáveis ou a sua reciclagem mais eficiente de forma 
a reduzir os resíduos plásticos e a emissão de carbono, contribuindo para cumprir os compromissos do 
Acordo de Paris. 
Em Portugal, o Governo tem assumido a importância deste problema, tendo definido como pilares da sua 
política ambiental a descarbonização da economia, a evolução para uma economia circular e a valorização 
do território, o que se tem traduzido na utilização dos fundos comunitários para instalar sistemas de 
recolha e de tratamento de resíduos urbanos, e mais recentemente com o Plano Estratégico dos Resíduos 
Urbanos (PERSU 2020) e com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), assente na ideia 
da importância de uma maior consciencialização para as questões ambientais conducente à adoção 
progressiva de melhores práticas neste capítulo. 
Tratando-se de um esforço que precisa de ser transversal para produzir as mudanças necessárias, 
consideramos que também ao nível local há algo a fazer, de forma a contribuir para solucionar os 
problemas levantados pelos resíduos plásticos. 
Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, nomeadamente a alínea k) do 
nº 2 do artº 25º da Lei nº 75/2013, de 12 setembro (revista e alterada), a Assembleia Municipal da Moita 
recomenda à Câmara Municipal da Moita: 
1. Reduzir a utilização de plástico nas reuniões dos órgãos municipais e nos serviços municipais, optando 

quando possível por recipientes de vidro, e utilizando produtos de plástico reciclável quando não for 
possível dispensar; 
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2. Realizar ações de sensibilização e campanhas informativas quanto ao impacto ambiental do uso e 
destino dado aos resíduos plásticos, com o intuito de promover práticas que contribuam para reduzir a 
sua utilização e aumentar a sua reutilização; 

3. Introduzir pontos de recolha simples nos edifícios municipais; 
4. Promover a utilização de copos reutilizáveis em eventos de pequena e média dimensão numa fase 

inicial, com o objetivo de alargar progressivamente esta prática a eventos de maior dimensão 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação 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, 22 de junho de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Simpatiza, e de que maneira, com o tema mas há aqui questões, como a que vai levantar, sobre como é 
que se aplica isto, por exemplo, na Tarde do Fogareiro. Pensa que estas questões são muito importantes 
mas há que haver, globalmente e em termos nacionais, se calhar, a interpretação e a elaboração de 
legislação já experimentada também em alguns países da União Europeia, como o caso da Alemanha, da 
Suécia, e outro, em que as pessoas chegam a receber aquilo que investiram na respetiva garrafa de água, 
por exemplo, ou outro produto qualquer, ou seja, recebem o que pagaram. Existem outro tipo de 
experiências que, se calhar, vão acalentar este sonho que aqui está porque, por exemplo, “aqui entre nós 
é muito fácil resolver o problema, arranjam uns copos, ainda por cima agora está o verão, umas bilhas de 
barro daquelas alentejanas e pronto, uma bilha para cada mesa e a malta passa a ter água fresquinha e 
bebe de um copo”. 
Sinceramente, às vezes, há um determinado tipo de moções, de saudações e de recomendações em que 
se vê “às aranhas” sobre como é que isto se põe em prática, é o seu problema mas, de facto, facilmente, 
vota favoravelmente em relação a uma coisa destas, porque o plástico é mesmo uma preocupação. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Diria que este tema dos plásticos, que é um tema da moda e que era certíssimo que, mais tarde ou mais 
cedo, apareceria aqui, mais ou menos neste termos, é uma prova cabal do capitalismo. Foi criada uma 
necessidade, essa necessidade tem efeitos nefastos na sociedade e no ambiente e agora as entidades 
públicas que resolvam. Isto é típico do capitalismo e isto é só mais um exemplo, agora, naturalmente, 
acompanham estas preocupações, isto é natural, tanto acompanham que, mais uma vez, quem propõe 
uma recomendação destas deveria saber que muitas destas coisas já estão feitas. 
Em relação à preocupação que o membro desta Assembleia acabou agora de ter quanto à Tarde do 
Fogareiro deu o exemplo que viu este ano na Feira Medieval de Alhos Vedros porque, como é hábito, passa 
por lá umas horas para conviver com amigos, em que a roulotte que escolheu tinha copos de cartão. 
Naturalmente, que esta recomendação apresenta aqui uma série de preocupações nacionais e europeias, 
algumas das preocupações nacionais, nomeadamente, a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, que 
foi revista há relativamente pouco tempo, que todos acompanham mas depois falta, nalguns casos, alguns 
instrumentos para chegar lá. O Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos, o PERSU, que também foi revisto, 
para a nossa área, tem metas que são absolutamente irrealizáveis e, sendo irrealizáveis, têm mais um 
problema, oneram mais os cidadãos deste concelho e, se a entidade que tem a responsabilidade de fazer 
a gestão dos resíduos sólidos urbanos não cumprir as metas que lhe são impostas, tem penalizações. 
Portanto, estão genericamente de acordo com estas preocupações, têm muitas dúvidas em relação aos 
considerandos e têm a certeza que algumas das recomendações que são feitas ao município da Moita são 
inócuas, porque já acontecem. 
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Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Quer apenas acrescentar uma sugestão porque já ouviu falar nos recetáculos que são usados em alguns 
países da Europa em que a pessoa que vai depositar as garrafas é ressarcida de um determinado valor, 
mas isso acontece com garrafas que têm depósito, ou seja, à partida o utente compra a garrafa, paga o 
líquido e paga o depósito da vasilha. No entanto, poder-se-ia criar um sistema, também com um recetáculo, 
em que as pessoas pudessem entregar plásticos e fossem, de facto, com um processo de pesagem, 
ressarcidas por terem juntado aquela quantidade de plásticos. É evidente que isso implica não só um 
automatismo mas um controlo pessoal dessas entregas, mas não é impossível fazer porque se faz noutros 
sítios, e aquilo que se faz nos outros sítios pode muito bem ser reproduzido aqui. 
Também há um outro aspeto que é a utilização, em certas circunstâncias, de plásticos biodegradáveis 
onde têm a garantia que, ao fim de um certo tempo, estão autodestruídos, portanto, há formas de 
concretizar um pouco, de certa maneira, esta preocupação. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Pediu a palavra só para chamar a atenção na recomendação, uma vez que já foi tudo dito e acompanha o 
que foi dito, tirando a última intervenção que tem uma série de incorreções e coisas mal preparadas 
porque, por exemplo, dizia que os plásticos biodegradáveis são uma solução e não são nada, obrigam uma 
grande superfície arável, obrigam a desmatamentos, obrigam a uma série de coisas que estão a acontecer, 
por exemplo, na Amazónia com o biodiesel, portanto, há que ter isso em conta e não “matar o doente com 
a cura”. Tudo o resto que aqui foi dito foi bem dito mas há uma coisa que não pode deixar passar, e até 
pediu que tivessem alguma atenção porque está aqui a expressão “descarbonização da sociedade” e uma 
vez que são feitos de carbono isto faz-lhe uma confusão muito grande, pelo que sugeriu que tivesse outra 
expressão não vá isto “àqueles senhores que o Sr. Luís Morgado falava há bocado, lá ao primeiro-ministro 
italiano, ou àqueles tipos, ou ao Trump, e ainda se lembrem aí de alguma coisa que alguns já fizeram e 
ainda espetam connosco aí num forno para poupar o ambiente”, o que não pode aceitar e sugere que se 
encontre outra expressão mais feliz, podia ser só “descarbonização” mas não “descarbonização da 
sociedade” quando somos compostos por carbono, ou “descarbonização da economia” que era mais 
simpático. 
De resto, acha que merece a atenção desta Assembleia sendo que, na recomendação, a grande maioria 
das coisas que estão aqui e dos pressupostos não dependerem da competência deste órgão, mas acha 
que devem ser preocupações, e solicitou ao proponente a alteração da expressão para uma coisa qualquer 
como “descarbonização da economia”, porque “da sociedade” é uma coisa que o faz lembrar fornos e 
coisa feias que se passaram. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou ao proponente se pretendia tecer alguma consideração sobre esta proposta. 
 
Sr. João Palma do PS 
Não consideram que tenha um impacto por aí além, não muda o sentido de nada, mas não se opõem a 
que apareça como “descarbonização da economia”. 
Quis apenas fazer um pequeno apontamento porque o Sr. Luís Morgado levantou a questão dos eventos 
de grande dimensão que, de facto, é complicado e onde, por exemplo, podem optar por ter pontos de 
recolha especificamente para o plástico. São soluções que têm de vir a procurar e a encontrar porque isto 
é um problema que se vem agravando cada vez mais. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
Só quis referir que aquando da campanha para as autárquicas o PAN andou a fazer uma recolha de 
plásticos na Praia do Rosário e depois quando foi para os depositar não havia recipientes para colocar 
esses plásticos, portanto, acha que era aconselhável proporcionarem-se mais ecopontos em determinadas 
zonas do município. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
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Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por maioria 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; duas abstenções da 
CDU (em cujo texto inicialmente transcrito já consta a alteração aceite). 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
“Apesar do tema ter alguma pertinência considero que a minha abstenção tem a ver com o facto de a 
Câmara já exercer um conjunto de medidas que estão aqui plasmadas, portanto, considerando então esta 
recomendação quase inócua.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia e, uma vez que a Comissão de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, 
Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação, como é do conhecimento de todos, está a preparar 
uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de aeroporto na Base Aérea nº6 do Montijo, que vai 
decorrer no dia 29 de junho de 2018, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo da Baixa da Banheira, 
passou a palavra ao Coordenador da Comissão, João Faim, para que fizesse o ponto de situação. 
 
Sr. João Faim da CDU 
A Comissão de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e 
Habitação reuniu no dia nove de maio com o objetivo de estabelecer o plano de atividades e, dentro de 
vários assuntos a abordar e de iniciativas a propor à Assembleia para serem desenvolvidas, foi proposta a 
discussão, porque é um problema de ordenamento e um problema estratégico para o nosso concelho, da 
proposta de instalação do aeroporto na Base Aérea nº6 do Montijo. Esta Comissão voltou a reunir no dia 
trinta de maio e, entretanto, foi proposto, em reunião dos representantes das forças políticas com assento 
neste órgão, que se antecipasse esta sessão da Assembleia Municipal, que estava prevista para o dia vinte 
e nove de junho, exatamente, para o dia de hoje sendo que foram dirigidos convites a um conjunto de 
oradores, que a Comissão consensualizou entre si convidar, e que refletem um conjunto de entidades e 
personalidades com opiniões diversificadas sobre esta matéria. 
Neste momento, quanto às entidades convidadas e de acordo com o ponto de situação feito com o Sr. 
Presidente da Assembleia, que é quem tem estado a coordenar toda a organização, uma vez que, sob 
proposta da Comissão, é a Assembleia que organiza, estão confirmadas a Associação Ambientalista Zero, 
a Associação dos Municípios da Região de Setúbal, bem como está confirmada a presença do Engº Carlos 
Matias Ramos, ex-Bastonário da Ordem dos Engenheiros, ex. Presidente do LNEC e quem coordenou, na 
altura, os estudos do novo aeroporto de Lisboa que, neste caso, concluíram pela instalação no Campo de 
Tiro de Alcochete. 
Foram também convidadas outras duas instituições, nomeadamente, o Senhor Ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas, que declinou o convite por problemas de agenda. Houve uma insistência, até por 
sugestão da Comissão, para que o Senhor Ministro delegasse, em quem entendesse, a participação nesta 
sessão mas, até ao momento, não se conhece ainda nenhuma confirmação por parte do Ministério, ou da 
Secretaria de Estado, uma vez que a informação da Sra. Chefe de Gabinete é que teria enviado o convite 
da Assembleia para a Secretaria de Estado das Infraestruturas. 
Também da parte da ANA, que é a concessionária dos aeroportos, não foi ainda obtida qualquer resposta, 
todavia, esperam que estas entidades, a bem da transparência, a bem da participação, a bem do êxito da 
iniciativa e, acima de tudo, do esclarecimento da população do concelho da Moita, possam participar. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
No âmbito da sua representação no Conselho Municipal de Educação da Moita informou que, de acordo 
com a ordem de trabalhos da reunião realizada no passado dia doze de junho, tomaram posse novos 
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representantes, sendo que, ao nível dos serviços da saúde, tomou posse o Dr. Luís Hermenegildo, da 
associação de pais, o Sr. Rui Oliveira, da associação de estudantes, o Sr. Rodrigo Nascimento e das juntas 
de freguesia o próprio. 
Também da ordem de trabalhos constou o plano de transportes escolares, que foi a parecer do Conselho 
Municipal de Educação e que irá depois a deliberação da Câmara Municipal. Também neste âmbito foi 
proposta a criação de um grupo de trabalho para acompanhamento dos transportes escolares ao longo do 
ano letivo, que será constituído por um representante da Câmara Municipal, um representante dos 
agrupamentos de escolas, um representante dos pais e um representante da GNR. 
Foi também distribuído o relatório da Ação Social Escolar relativo ao ano letivo 2016/2017, uma vez que 
o relativo ao ano letivo 2017/2018 ainda não estava concluído tendo em conta os vários pedidos que vão 
existindo ao longo do ano letivo, e continua-se a verificar que cinquenta por cento dos alunos da Moita 
estão abrangidos pela Ação Social Escolar, o que significa que metade dos alunos é oriunda de famílias 
carenciadas, sendo que, se algum membro desta Assembleia tiver necessidade de conhecer o relatório da 
Ação Social Escolar, o fará chegar ou por mail ou por cópia. Neste caso, se calhar, por mail porque, de 
acordo com a recomendação, até ficava mal se fosse por papel. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Acaba por estar um bocadinho desfasada porque se queria referir à questão do debate, da sessão de 
esclarecimento sobre o aeroporto e quis apenas perguntar se houve alguma iniciativa no sentido de 
convidar o Estado Maior da Força Aérea, na medida em que é parte profundamente interessada neste 
projeto, e tem, certamente, a sua palavra a dizer, até em termos orçamentais, e pode dizer que sabe que 
já foi feito um estudo do impacto orçamental que a construção do aeroporto implica, ou seja, a cedência 
da Base Aérea, pelo que acha que seria importante. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos dois membros que estão inscritos para, antes de lhes passar a palavra, deixar o Sr. João Faim 
pronunciar-se sobre a questão colocada. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Não se recorda que a proposta dessa entidade tenha surgido no seio da discussão, no bom sentido, e da 
análise que os membros da Comissão Permanente fizeram. Todavia, os oradores convidados foram 
aqueles que foram referidos e há também um conjunto de outras entidades que, aliás, foi algo que ficou 
combinado no seio da própria Comissão, de que cada representante de cada força política fizesse chegar, 
em tempo, a proposta, neste caso, ao Sr. Presidente da Assembleia, de entidades a quem, sem prejuízo 
de todas aquelas que constam do mailing list do município, fizessem questão que fosse dirigido o convite. 
Não sabe se as outras forças políticas o fizeram, no caso da CDU dirigiram um mail com a indicação de 
entidades que gostariam de ver convidadas a assistir e a participar no debate. 
Respondendo à questão sobre esta entidade, o Estado Maior da Força Aérea, não se recorda de ter sido 
sequer mencionada na Comissão. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Só quer manifestar solidariedade para com um autarca que não é deste concelho, porque pensa que é 
importante serem solidários com quem é honesto e com quem é trabalhador, porque há dois dias, um 
autarca de freguesia, aliás, um dos melhores, na sua opinião, foi levado a tribunal porque reagiu ao 
incumprimento de uma promessa. 
Em Carnide, e mediante um acordo entre a Junta de Freguesia de Carnide e a Câmara Municipal de Lisboa, 
resolveram colocar uns parquímetros, o que foi aceite pela Junta desde que se desse condições aos 
moradores para terem um parque de estacionamento gratuito, bem como aos utentes daquele território. 
Porque não veio o estacionamento gratuito e colocaram-se os parquímetros, o Sr. Presidente da Junta, o 
seu camarada Fábio, em conjunto com a população e com os comerciantes, arrancaram os parquímetros 
e foram entregá-los intactos à EMEL. 
Foram postos em tribunal, o Fábio foi condenado em tribunal a pagar multas e foi-lhe pedida pena de 
prisão. Repudia esse comportamento e, felizmente, o tribunal decidiu bem e não há pena de prisão para 
ninguém, mas acha que o Presidente da Câmara também devia ser punido. 
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Quando viu esta notícia lembrou-se de um conto infantil muito bonito, que aconselhou a todos a revisitar, 
que é a “A Fada Oriana” da Sophia de Mello Breyner, em que as consequências de não se cumprirem 
promessas eram muito acentuadas, e aquele Presidente da Câmara devia ter tido algum respeito para 
com um autarca que sempre o respeitou, devia ter dado cumprimento à palavra dada e devia ter proferido 
algumas palavras ou até mitigado. Pedir pena de prisão para um autarca que é honesto e trabalhador, só 
porque defende a população, é algo lamentável e acha que deve merecer o repúdio de todos, portanto, 
quis ter uma pequena nota de solidariedade para com o Fábio e para com a população de Carnide. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Informou que no dia dezasseis de maio a Comissão Permanente de Ambiente, Infraestruturas e 
Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade reuniu, definiu um plano de trabalhos e decidiu 
também solicitar à presidência da Mesa da Assembleia um conjunto de visitas às empresas participadas 
pelo município que têm atividade nas temáticas incluídas nesta Comissão, o que fará chegar em breve 
trecho, sendo que esse pedido de visitas será também acompanhado da sugestão de, quando essas visitas 
se verificarem, os membros desta Assembleia puderem também ser incluídos nas mesmas. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Ata nº01.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 23.02.2018 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu a ata 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 sete votos a favor, sendo 
quinze da CDU, sete do PS, três do BE, um do CDS, um do PAN. 
 
 
2 – Desafetação do Domínio Público Municipal – Parcelas de Terreno, sitas em Sarilhos Pequenos 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
23/05/2018: 
 
“A Rede Pública dos Depósitos Aéreos de Abastecimento de Água do Município da Moita, integra o sistema 
de abastecimento, distribuição e reservas de água, estas são estruturas localizadas nas freguesias e 
edificadas em áreas integradas no domínio público municipal. Não existe definido para as mesmas um 
perímetro de segurança, como também, não se encontra regularizada a situação em termos matriciais e 
registrais, pelo que se torna necessário à sua autonomização, conforme decorre da legislação aplicável 
para o efeito. 
Consagra a Lei Fundamental Portuguesa no seu artigo 84.º, n.º 1, os bens pertença do domínio público, 
sendo os que integram o domínio público das Autarquias Locais definidos por lei, conforme o número 2, 
são inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis, e não podem ser objeto de direitos 
privados (artigo 202.º Código Civil). 
O Instrumento de Gestão Urbanística do Município da Moita (PDM), estabelece na Planta do Ordenamento 
– Solo Urbano – Solos de Urbanização Programada – Espaços Habitacionais Propostos, no entanto esta 
integra o domínio público municipal, pelo que se terá que ter em conta o seu caráter dominial. 
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O Regime Jurídico do Património Imobiliário (Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto), veio regular os 
princípios e regras da gestão patrimonial e dos bens imóveis do domínio público do Estado, das Regiões 
Autónomas e das Autarquias Locais, previstos nos artigos 1.º, al.ª a), 15.º, 18.º, 19.º, 20.º, estabelecendo 
ainda, a sujeição ao regime da dominialidade dos imóveis integrados no domínio público municipal e o seu 
ingresso no domínio privado municipal das Autarquias Locais – artigo 17.º (desafetação). 
Atendendo a que na área onde se encontra implantado o “Depósito Aéreo de Abastecimento de Água de 
Sarilhos Pequenos”, União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, existem construções 
adjacentes, constituídas autonomamente, destinadas à utilização coletiva, como é o caso dos balneários 
públicos e instalações de apoio, entende-se que o seu caráter dominial deverá ser objeto de mutação, 
ingressando no domínio privado municipal com o recurso ao processo de desafetação do domínio público 
municipal, pelo que proponho: 
- Que a Câmara Municipal delibere nos termos do estabelecido na alínea ccc) do número 1 do artigo 33.º 

e da alínea q) do número 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei número 75/2013, de 12 de Setembro, 
submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a desafetação do domínio público municipal para 
integração no domínio privado municipal das parcelas de terreno abaixo indicadas e devidamente 
identificadas na planta anexa: 

União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos 
- Parcela de terreno, designada pelo número 1, destinada a construção, devidamente identificada na 

planta anexa (Depósito de Água), com a área de 338,41m2, sita na Rua Luís de Camões, Sarilhos 
Pequenos, que passa a confrontar do Norte com instalações municipais, Sul e Poente com domínio 
público municipal e do Nascente com Rua Luís de Camões, com o valor atribuído de €37.750,00. 

- Parcela de terreno, designada pelo número 2, destinada a construção, devidamente identificada na 
planta anexa (Instalações Públicas), com a área de 157,05m2, sita na Rua Luís de Camões, Sarilhos 
Pequenos, que passa a confrontar do Norte com instalações municipais (Balneários Públicos), Sul com 
equipamento municipal (Depósito de Água), Nascente com Rua Luís de Camões e do Poente com domínio 
público municipal, com o valor atribuído de €9.680,00. 

- Parcela de terreno, designada pelo número 3, destinada a construção, devidamente identificada na 
planta anexa (Balneários Públicos), com a área de 108,86m2, sita na Rua Luís de Camões, Sarilhos 
Pequenos, que passa a confrontar do Norte com instalações municipais – JI de Sarilhos Pequenos, Sul 
com instalações municipais (Balneários Públicos), Nascente com Rua Luís de Camões e do Poente com 
domínio público municipal, com o valor atribuído de €5.930,00.” 

 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta visa regularizar, ordenar uma situação de um terreno que se localiza à entrada de Sarilhos 
Pequenos e que tem uma ocupação partilhada, neste momento, por três entidades. É um lote de terreno 
onde está, há muitos anos, instalado o depósito de água, o reservatório elevado, mas é um lote grande em 
que também, numa data já recuada, foi cedida uma parte para ocupação por parte da Junta de Freguesia 
com uns balneários públicos e também, na altura, com um pequeno armazém. Entretanto, e já há três 
anos atrás, face às solicitações de uma nova coletividade que tinha nascido na freguesia e que buscava 
instalações entendeu-se, em acordo entre a Câmara e a Junta de Freguesia, que esta última podia abdicar 
daquele espaço e ser cedido, neste caso, ao Grupo Motard Motocoiso. 
Portanto, têm hoje esta situação, três ocupantes de um espaço que não está formalmente dividido e aquilo 
que se pretende aqui é dividi-lo, sendo que se cria a parcela número um, que é o espaço onde se mantém 
o depósito de água devidamente vedado com uma vedação que, entretanto, já foi colocada, devidamente 
isolado e mantidas as condições de segurança, também a parcela dois, onde se encontra o Motocoiso, e 
a parcela três onde continuam os balneários públicos geridos pela Junta de Freguesia. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta 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 
 
 
3 – “Permuta de Imóveis sitos na Vila e Freguesia da Moita” 
 – Antigo quartel da AHBVM, por lote de terreno municipal no loteamento da Mãe d’Água Sul 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/06/2018: 
 
“1. 
Estabelece a Constituição da República Portuguesa que o Estado se subordina aos princípios consagrados 
na mesma, nas tarefas fundamentais da defesa da legalidade democrática e da garantia da segurança 
interna, na obrigação de garantir a normalidade do exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos, estas 
exercidas através das forças e serviços de segurança, conforme decorre do art.º 272.º. 
2. 
O Posto Territorial da Moita da Guarda Nacional Republicana na área de circunscrição territorial do 
Município da Moita, encontra-se na alçada do Comando Territorial de Setúbal, Destacamento Territorial do 
Montijo, cujas instalações se localizam na Praça da República – Moita, integradas no domínio privado 
municipal, sendo as mesmas exíguas em termos de condições, quanto à localização, espaço, segurança e 
acessibilidades. 
3. 
Assim e para que os soldados do Posto Territorial da Moita, cumpram a missão, no que refere aos 
condicionalismos de trabalho, efetivos e riscos, não é alheia a preocupação dos eleitos desta Câmara 
Municipal em criar condições condignas ao desempenho das funções, que são atribuídas à GNR, pelo que 
foram encetados contactos, com o objetivo de colmatar a situação vigente, tendo o Ministério da 
Administração Interna, através da SGMAI – Secretaria-geral, comunicado a esta Câmara Municipal, 
conforme seu ofício com o registo de entrada número 9970/2018 de 19 de Maio, na Secção de Expediente 
desta Câmara Municipal, a intenção de permutar as antigas instalações do Quartel da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, propriedade do Estado Português, por um lote de terreno 
integrado no domínio privado municipal. 
4. 
A segurança dos cidadãos decorre dos imperativos legais e da vontade dos representantes da 
Administração Central e Local, num espirito de cooperação e de garantia do cumprimento dos 
regulamentos e posturas municipais e das demais competências que decorrem das normas legais, nos 
vários domínios, como é o caso da saúde pública, ruído, circulação rodoviária, defesa e proteção da 
natureza, do ambiente, segurança e outros. 
5. 
Atento à Informação-Proposta n.º 15/2018 do DARH/DAF/Secção de Património, que se anexa, atendendo 
ao interesse público subjacente e à proposta apresentada pelo Ministério (MAI), Secretaria-geral, de 
permutar as antigas instalações do antigo Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Moita, propriedade do Estado Português, pelo lote de terreno, destinado à construção, sito no 
Loteamento Municipal da Mãe D’Água Sul, Moita, designado pelo n.º 2, integrado no domínio privado 
municipal, propõe-se, que ao abrigo do estabelecido na al.ª g) do art.º 32.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, a Câmara Municipal nos termos da minuta do contrato a celebrar e que se anexa, 
delibere, permutar: 

- O lote de terreno integrado no domínio privado municipal, destinado a construção, designado pelo 
número 2, sito na Vila e Freguesia de Moita, Loteamento Municipal da Mãe D’Água Sul, com a área de 
8447m2, que confronta do Norte, Nascente e Poente com domínio público municipal e do Sul com 
Estrada dos Espanhóis, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6512, com o valor patrimonial 
tributário atual de €2.312.060,00, descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o número 
5151/20150508 – Moita, devidamente identificado na planta anexa e destinado à construção do novo 
Quartel da GNR - Posto Territorial da Moita da Guarda Nacional Republicana; 
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- Como contrapartida, recebe do Estado Português, o prédio urbano, do antigo Quartel da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, sito na Vila e Freguesia de Moita, Alameda dos 
Bombeiros Portugueses, que confronta do Norte com Particulares, do Sul com Alameda dos Bombeiros 
Portugueses, do Nascente com Pavilhão Multiusos e do Poente com domínio privado municipal, com a 
área de 1229,90m2 (AC – 766,47m2 e AD – 463,43m2), inscrito a seu favor, em termos matriciais 
sob o art.º 6187, com o valor patrimonial atual de €962.336,10 e registrais através da descrição 
número 4131/20090511 – Moita, da competente Conservatória do Registo Predial da Moita, 
classificado como edifício em ruínas, não se encontrando sujeito a Certificação Energética, conforme 
Declaração de Ruina, SCE170803423, emitida em 19 de Março de 2018, pela Direção Geral de Energia 
e Geologia, encontrando-se a sua utilização como Quartel, titulada pelo Alvará de Utilização n.º A-
83/2008, emitido por esta Câmara Municipal em 24 de Junho de 2008. 

Mais se propõe, que: 
- O valor unitário a atribuir aos imóveis objeto do futuro negócio jurídico, seja de €832.000,00, conforme 

decorre da avaliação da Direção-Geral dos Imóveis e da respetiva autorização emitida através do 
Despacho do Senhor Subdiretor Geral do Tesouro e Finanças (em substituição) datado de 19 de Abril 
de 2018 e que faz parte integrante desta Proposta – Inf. 81/DSGP/DAGC/2018, de 19 de Abril – 
090.02.05 – Proc. 21-PF-53 e 52-P-56. 

- A presente proposta seja submetida a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
- Em cumprimento do estipulado no n.º 1, do art.º 164.º, da Lei n.º 144/2017 de 29 de Dezembro, o 

contrato seja submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Este é um assunto já sobejamente conhecido e que foi aqui referido várias vezes ao longo dos últimos 
tempos e, portanto, de forma sintética, quis apenas referir que se trata da concretização de uma permuta 
que estava acordada já há algum tempo entre a Câmara Municipal e o Ministério da Administração Interna, 
que aguardava apenas a necessária autorização do Ministério das Finanças, uma vez que todas as 
questões que envolvem o património do Estado têm que passar pelo visto do Ministério das Finanças. Essa 
autorização foi concedida e o que se pretende agora é que os órgãos municipais aprovem esta permuta e 
ela se concretize rapidamente para permitir que o Ministério da Administração Interna possa avançar para 
a construção do novo quartel, sendo que, não tem, para já, informação oficial por parte do Ministério para 
quando prevê a construção, mas aquilo que se vinha conversando nesta fase, e nas conversações 
conducentes a esta permuta, era que o Ministério tinha reconhecido a urgência da solução do problema e 
devem depreender, e gostaria de depreender, que a construção do novo quartel poderá ser rápida. 
Quis apenas também referir que… 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Vai ser antes da piscina da Moita” (durante a intervenção supra e sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
“Vai ser ainda antes de vocês fazerem tanta coisa por este país que estão há vinte e tal anos no governo 
e ainda não fizeram”. 
Portanto, trata-se, efetivamente, de uma permuta que tem como fim único, e benefício único, para o 
município da Moita a solução do problema da GNR, uma solução que se arrasta, por ação dos vários 
governos, há décadas e aquilo que vão receber será um dia um equipamento importante, neste momento, 
é um problema, vai ser um problema. Vão receber um edifício degradado, um edifício onde será preciso 
um forte investimento para a sua reutilização e aquilo que se seguirá será, necessariamente, um processo 
de discussão, também de discussão pública, de análise e de reflexão que conduza a uma decisão sobre a 
futura utilização daquele equipamento e que conduza então à sua intervenção, mas este não será, 
objetivamente, um processo rápido, não será um processo que possa ocorrer, seguramente, este ano, 
seguramente, não para o ano e, provavelmente, também não no ano seguinte, porque estão a falar de 
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uma intervenção que deverá ser devidamente preparada e devidamente suportada financeiramente, e isso 
não será, necessariamente, um processo rápido. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Quis em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista deixar um apontamento de agrado pela conclusão 
deste processo e até era capaz de se ficar por aqui mas, dada a intervenção do Sr. Presidente, e nos 
termos em que a fez, justifica-se, em pleno, fazer mais algumas anotações a este assunto. 
Acha que o problema deste “grande encargo” que o Município da Moita vai receber, como diz o Sr. 
Presidente da Câmara, que é o antigo quartel dos bombeiros, estaria resolvido se fosse cumprido aquilo 
que tinha sido prometido por um anterior presidente da Câmara Municipal, concretamente, de seu nome, 
João Lobo, que era a cedência em direito de superfície do terreno agora permutado, portanto, nem a 
Câmara da Moita teria este “grande encargo” que agora lhe vai “trazer dores de cabeça durante muitos 
anos” – ironizou -  e foi deixado aqui “um aviso à navegação” de que agora aquilo é para ficar ali para “as 
calendas”, não obstante o quartel da GNR, esse sim, ter de ser muito rápido e irem agora, a partir de agora, 
assistir aqui à apresentação de moções, e diria que “todas as sessões ordinárias desta casa vão ter direito 
a uma referência de quando é que já está”. 
Afirmou que o processo decorreu como referiu e agora gostariam de ver respondido o conjunto de 
perguntas que foram feitas à Câmara Municipal, através da Mesa da Assembleia Municipal, e que ainda 
não obtiveram os devidos esclarecimentos mas que, mesmo com a conclusão desta permuta, se mantêm 
atuais e é necessário que aqueles esclarecimentos formulados através do conjunto das questões que 
entregaram venham a ter sequência. 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Em primeiro lugar gostava, naturalmente, de felicitar a Câmara Municipal por, mais uma vez, ter assumido 
a dianteira e resolver um problema que há muito tempo afeta a freguesia da Moita, nomeadamente, o 
antigo quartel dos Bombeiros Voluntários da Moita. É um passo realmente importante mas não é um passo, 
como aqui foi dito, de conclusão do processo. O processo, esse sim, ainda agora se iniciou e aquilo que 
aconteceu na freguesia da Moita foi que o Governo deixou aqui um problema para resolver, e o problema, 
como o Sr. Presidente da Câmara já disse, arrastou-se ao longo dos anos e isso vem trazer mais encargos 
para o município. 
Quis recordar, até porque na proposta não consta a data de previsão da construção do novo quartel da 
GNR, e isso leva-o a pensar e, se calhar, com alguma legitimidade, porque é a isso que têm assistido ao 
longo dos anos, o pavilhão da Escola Secundária da Baixa da Banheira, que há muitos anos está à espera 
de ser construído e ainda não o foi, o Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que está há muitos anos à 
espera de ser construído e ainda não o foi, o pavilhão da Escola Fragata do Tejo na Moita, que está há 
muitos anos à espera de ser construído e ainda não o foi, a regularização do rio da Moita, que está há 
muitos anos à espera de ser feita e ainda não o foi, e ainda mais um rol de obras por parte do governo que 
não foram concretizadas. 
E legítimo? Claro que é legítimo, nesta Assembleia, questionarem para quando é que vai ser construído o 
novo quartel da GNR, porque o quartel da GNR que funciona aqui funciona sem condições e, como foi dito 
aqui numa moção, as autoridades não têm meios para exercer as suas funções, nomeadamente, na 
fiscalização dos animais errantes. É claro que têm que levantar estas questões e é claro que têm que ficar 
preocupados, porque o futuro não augura nada de bom perante a experiência do passado. 
O processo não se concluiu, o processo está agora numa fase inicial, e até tem dúvidas que este Governo 
o vá fazer, aliás, promessa atrás de promessa, deste Governo e de governos anteriores, que ora troca o 
terreno, ora vai fazer obra no quartel, andam aqui a “empurrar com a barriga” e a população da Moita é 
que fica prejudicada com isto tudo. É natural que, em breves assembleias municipais, ou em breves 
assembleias de freguesia, tenham que levantar este problema porque é um problema que afeta a Moita e 
que afeta os recursos do município porque é um encargo que o município também vai receber. 
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Quis terminar, reforçando e reiterando a ideia que têm que saudar a Câmara por, mais uma vez, estar na 
linha da frente a querer resolver este problema, pena é que muitos dos problemas que acontecem na 
Moita e que são da responsabilidade do governo central não sejam resolvidos. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Aproveitou para dar os parabéns ao seu camarada João Miguel porque acha que disse o essencial mas 
quer-se focar em duas questões e a primeira é que é muito triste saber, porque sabe, porque conversa 
com as pessoas, que a Câmara Municipal soube desta intenção, pela primeira vez, através de um 
comunicado do Partido Socialista local na comunicação social, e isto é inaceitável, é confundir aparelho 
de Estado com jornalismo, é inaceitável e é uma desonra para todos. Percebe que o Partido Socialista 
tivesse ficado satisfeito mas há aqui um respeito institucional que não foi cumprido, e daí dar este registo 
porque acha lamentável. 
Depois, e seguindo tudo o que o seu camarada João Miguel disse, e muito bem, quis só fazer uma 
brincadeira para o “apontamento de agrado” da senhora deputada Eurídice Pereira, que considera que o 
processo está concluído, porque isto fá-lo lembrar-se daqueles fluxogramas que circulam na internet que 
dizem: “Fizeste asneira? Fiz. Tem solução? Não. Então arranja um culpado.” E isto dá a ideia que o Partido 
Socialista, no momento em que despacha o problema para outro, uma parte do problema, já está resolvido, 
e não é isso, o problema está lá e são dois problemas, e são dois problemas que podem ser bons ou maus. 
A Câmara, e saudou o Presidente da Câmara, está a dizer que não tem condições para resolver o problema 
a curto prazo, está a ser honesto, e revê-se nisso, e agora vão ver o que é que o Governo faz na questão 
da construção, mas vir para aqui apontar culpas a terceiros que nem estão na sala acha que não é muito 
correto. 
Portanto, deu-se um passo, vão acompanhar e irão acompanhar porque são as suas funções , porque há 
pouco aqui se falava numa série de coisas, quis dizer ao seu camarada João Miguel que faltam pavilhões, 
falta o pavilhão da Mouzinho da Silveira e falta uma série de outras obras, algumas que são prometidas e 
outras que não são, e a questão aqui é que a experiência, como ele disse, mostra que devem ser 
cautelosos, estar em cima e ir exigindo. E é bom ter o PS deste lado a fazer, exatamente, a mesma coisa, 
até porque este passo poder ser muito bom para o concelho, vão ver. Ninguém está a dizer que não, pelo 
que vão acompanhando, porque é o que têm que fazer porque foram eleitos para isso. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta 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. 
 
 
4 – Alteração de Estatutos da S.ENERGIA 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/06/2018: 
 
“A S.ENERGIA, Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita e Montijo é uma 
associação privada sem fins lucrativos, criada em Maio 2007 como o apoio do programa “Energia 
Inteligente-Europa” e das Câmaras Municipais da sua área de intervenção. 
A missão da S.ENERGIA centra-se na promoção da eficiência energética, do aproveitamento dos recursos 
endógenos renováveis e da utilização racional de energia, contribuindo assim para uma gestão energético-
ambiental sustentável do território. 
A S.ENERGIA desempenha um papel ativo junto dos municípios, apoiando a estratégia energético-
ambiental dos mesmos e incentivando os outros atores locais da região, tais como as Comunidades 
Escolares, as Coletividades e as Associações Desportivas, as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, as Empresas e os Cidadãos em geral, para uma atuação segundo as melhores práticas energético-
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ambientais, para que possamos construir de uma forma conjunta, uma península de Setúbal mais 
sustentável e ambientalmente mais equilibrada. 
No final do mês de abril de 2018 a Câmara Municipal de Alcochete endereçou à S.ENERGIA o pedido de 
reintegração do Município de Alcochete nesta Agência Regional de Energia, após este assunto ter sido 
aprovado na Reunião de Câmara de 4 de abril e remetido para Assembleia Municipal, tendo sido aprovado 
por unanimidade na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 20 de abril de 2018. 
A 7 de maio de 2018, em reunião do Conselho de Administração da S.ENERGIA, foi aceite por unanimidade 
o pedido de reintegração do Município de Alcochete (Associado Fundador) nesta Associação, 
considerando-se a sua admissão provisória, tendo sido também deliberado remeter este assunto à 
próxima Assembleia Geral da S.ENERGIA. 
A 28 de maio de 2018, foi aprovado por unanimidade o pedido de reintegração do Município de Alcochete 
na S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita e Montijo. Como 
consequência deste pedido de reintegração, na mesma Assembleia Geral da S.ENERGIA, foi também 
aprovada por unanimidade a proposta de Alteração dos Estatutos da S.ENERGIA decorrentes dessa 
readmissão, acrescentando-se a alteração da morada da sede. 
A reintegração do Município de Alcochete na S.ENERGIA, que se pretende que esteja concretizada no início 
de julho de 2018, prevê posteriormente uma alteração ao Plano de Atividades e Orçamento da S.ENERGIA 
de 2018, o que se traduzirá numa redução da contribuição financeira do Município do Barreiro para a 
S.ENERGIA. 
Apresenta-se em anexo a nova redação integral desses estatutos, realçando em seguida os pontos que 
foram alterados: 
- Preâmbulo – Foi colocado um texto introdutório (Preâmbulo) justificativo da razão de alteração aos 
estatutos da S.ENERGIA; 
- Artigo 1º - Ponto 1 – É alterada a designação desta Associação, passando de S.energia – Agência Regional 
de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita e Montijo para S.ENERGIA – Agência Regional de Energia 
para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. 
- Artigo 2º - Foi alterada a morada da sede de Moinho do Jim, Av. Bento Gonçalves 2830-304 Barreiro, uma 
vez que este equipamento municipal foi cedido pela CMBarreiro ao Rotary Club do Barreiro em Janeiro em 
2017. Assim a sede passa a ter morada no edifício dos Paços do Concelho, na Rua Miguel Bombarda, 
2834-005 Barreiro. 
- Artigo 3º - Ponto 3 – A área geográfica de intervenção da S.ENERGIA que era correspondente à dos 
Municípios do Barreiro, Moita e Montijo, passa a ser correspondente à dos Municípios do Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete. 
- Artigo 10º - Ponto 3 – A presidência da mesa que cabia sucessivamente aos Presidentes das Câmaras 
Municipais do Barreiro, Moita e Montijo, passa agora a caber sucessivamente aos Presidentes das 
Câmaras Municipais do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. 
- Artigo 16º - Ponto 1 - O Conselho de Administração que era composto por sete administradores, passa 
agora a ser composto por nove administradores distribuídos do seguinte modo: 

a) Um Presidente e três Vice-Presidentes do Conselho de Administração, nomeados sucessivamente 
pelas Câmaras Municipais do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, alternando com a Presidência da 
mesa da Assembleia Geral;  

b) Quatro Administradores a eleger em Assembleia Geral, sob proposta dos Associados; 
c) Um Administrador-Delegado, a designar pelos restantes Administradores do Conselho de 

Administração na primeira reunião após a eleição deste órgão. 
- Artigo 25º - ponto 1 – alínea d) – Constituem receitas da S.ENERGIA as dotações que lhes sejam atribuídas 
nos orçamentos das Câmaras Municipais do Barreiro, Moita e Montijo passa agora a considerar as 
dotações que lhes sejam atribuídas nos orçamentos das Câmaras Municipais do Barreiro, Moita, Montijo 
e Alcochete. 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
Em anexo: Proposta de novos Estatutos da S.energia – Agência Regional de Energia” 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Esta proposta visa aprovar a alteração aos estatutos da S.ENERGIA que permitirá o regresso do concelho 
de Alcochete a esta agência regional que, como pensa que é do conhecimento de quase todos, integrou 
durante vários anos a Agência. 
Depois, em determinado momento, entendeu dever sair face à situação económico-financeira difícil em 
que o município se encontrava e de ter crescido um conjunto de pagamentos em atraso à sociedade, daí 
ter entendido, e referiu isso na altura, que deveria ausentar-se, temporariamente, da sociedade até que 
tivesse condições para regularizar a sua situação e que pensava depois voltar. 
Essa regularização ocorreu no ano passado, ainda na vigência do executivo anterior, e agora o novo 
executivo municipal de Alcochete veio pedir o reingresso na agência, e acha que para os outros municípios 
e para esta sub-região é importante que o município de Alcochete esteja presente. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Francisco Oliveira do PS 
Como nota prévia, e em nome dos eleitos pelo PS à Assembleia Municipal da Moita, quis deixar o registo 
de boas vindas ao município de Alcochete por passar a integrar a S.ENERGIA, desde vinte e oito de maio 
do presente ano, em conjunto com os municípios do Barreiro, da Moita e do Montijo. 
Relativamente à S.ENERGIA, atendendo que é um direito dos associados, e sendo o município da Moita 
associado, saber da atividade desenvolvida pela S.ENERGIA e dos resultados alcançados, perguntou se é 
possível quantificar e discriminar o número de comunidades escolares, coletividades e associações 
desportivas, instituições particulares de solidariedade social, empresas e cidadãos que já foram apoiados 
e os respetivos montantes envolvidos. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Não querendo dar uma resposta, porque acha que não deve, esclareceu que no site da S.ENERGIA estão 
publicados os seus planos de atividade e os seus relatórios e contas, que as suas contas são auditadas 
por um Revisor Oficial de Contas, pelo que basta ir ao site e consultar. 
Informou ainda que na próxima terça-feira vai haver uma sessão de informação na Santa Casa da 
Misericórdia de Alhos Vedros, nas instalações da Baixa da Banheira, em que estão convidadas todas as 
associações, todas as IPSS’s do concelho e todas as juntas de freguesia, sobre programas de 
financiamento, de medidas que estão disponíveis neste momento, uma vez que a atividade da S.ENERGIA 
é deste âmbito e tem esta abrangência. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção, e uma vez que o Sr. Presidente da Câmara não quis acrescentar 
mais nenhum esclarecimento, submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta 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. 
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5 – Alteração de Estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/06/2018: 
 
“Por aprovação dos Municípios do Barreiro e da Moita, foi constituída em 8 de julho de 2016 a Associação 
de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM, cujo objeto consiste “na captura, recolha e alojamento de 
animais vadios ou errantes, procedendo à gestão e exploração do centro intermunicipal de recolha, 
denominado Quinta do Mião – Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes do Barreiro e da 
Moita”. 
Como documento complementar à escritura de constituição de associação foram aprovados os Estatutos 
da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM. 
A alínea b) do artigo 8º dos Estatutos referidos supra preconiza que “constituem deveres dos municípios 
associados (…) comparticipar na proporção de 60% e 40%, respetivamente pelos municípios do Barreiro 
e da Moita, em despesas ordinárias e extraordinárias, que vierem a ser aprovadas pela Assembleia 
Intermunicipal”. 
A realidade atual, decorrente da prática e observância diária do funcionamento da denominada Quinta do 
Mião, permite concluir que: 

1. O número de animais acolhidos e acompanhados pela Associação Intermunicipal se distribui 
equitativamente por ambos os municípios;  

2. O número de trabalhadores e demais recursos físicos afetos ao funcionamento da Associação se 
reparte equitativamente por ambos os municípios. 

Assim, configura-se como adequado e justo repartir equitativamente também os esforços financeiros a 
alocar ao funcionamento da associação por ambos os municípios, contrariamente ao inicialmente definido 
nos Estatutos, em conformidade com o elencado na alínea c) da presente proposta. 
Considerando que: 
a) Cabe à Assembleia Intermunicipal, ao abrigo da alínea l) do Art. 18º dos Estatutos da AMBM, “aprovar 

propostas de alteração dos estatutos, precedendo aprovação da unanimidade dos municípios 
associados”; 

b) Que os estatutos da AMBM, ao abrigo do número 1 do Art. 39º, “podem ser alterados por deliberação 
da Assembleia Intermunicipal, por iniciativa de um terço dos seus membros ou por proposta do 
Conselho Executivo”; 

E que, 
c) Ao abrigo do nº 2 do Art. 39º dos Estatutos a que supra nos referimos, “A deliberação referida no 

número anterior só pode ser tomada por maioria de dois terços dos membros presentes na reunião e 
a alteração previamente aprovada pelas assembleias municipais por maioria dos municípios que 
integram a Associação, obedecendo às mesmas regras da sua aprovação” ; 

d) Nos termos do nº 3, do artigo 109º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro “a modificação dos 
Estatutos (das associações de autarquias locais de fins específicos) obedece às mesmas regras da sua 
aprovação originária”; 

e) A aprovação originária dos Estatutos é da competência dos respetivos órgãos deliberativos em 
conformidade com o disposto no nº1, do artigo 108º da aludida Lei; 

f) É da competência da câmara municipal “apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias 
da competência desta” conforme dispõe a alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do anexo I à Lei 75/2013, 
de 12 de setembro. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere: 
Aprovar a submissão da alteração dos Estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – 
AMBM à Assembleia Municipal da Moita nos seguintes termos: 
Onde consta na alínea b) do artigo 8º dos Estatutos referidos “comparticipar na proporção de 60% e 40%, 
respetivamente pelos municípios do Barreiro e da Moita, em despesas ordinárias e extraordinárias, que 
vierem a ser aprovadas pela Assembleia Intermunicipal” deverá constar “comparticipar na proporção de 
50% e 50%, respetivamente pelos municípios do Barreiro e da Moita, em despesas ordinárias e 
extraordinárias, que vierem a ser aprovadas pela Assembleia Intermunicipal”.” 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Aquando da constituição da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita para a construção do Centro 
Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, que veio posteriormente a ser batizado de “Quinta do 
Mião”, seguiu-se aquilo que é prática corrente na definição da comparticipação dos municípios nas 
associações de municípios que integram, que é uma comparticipação proporcional à dimensão de cada 
município, é isto que acontece na generalidade das associações de municípios, sejam de fins mais 
genéricos ou de fins mais específicos. 
No entanto, decorrido este tempo, aquilo que se verifica é que do ponto de vista do funcionamento não há 
diferenciação, ou seja, não têm uma quota para o município por número de animais que são recolhidos, 
não têm uma quota por município para coisa nenhuma, portanto, o Centro funciona cumprindo a sua 
função e servindo os dois municípios indiferenciadamente, de acordo com as necessidades e com a sua 
própria capacidade. Por isso, nesta reeleição dos órgãos sociais, após a constituição dos novos executivos, 
conversaram e entenderam que o mais justo é que as comparticipações, que os encargos sejam 
assumidos de forma idêntica por ambos os municípios, e é nesse sentido que estão aqui a propor esta 
alteração. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Tentou investigar porque queria ler, conhecer os estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e Moita 
e não conseguiu encontrar nada, pelo que gostaria de saber onde é que pode ter a possibilidade de aceder 
a este documento porque, inclusivamente, à referência à Assembleia Intermunicipal e o que encontrou foi 
a nomeação dos representantes estatutários do município do Barreiro. Como entretanto, houve eleições 
autárquicos estes nomes já não fazem parte, com certeza, dessa Assembleia. 
Sendo aprovada a alteração, em termos de esforços financeiros a alocar, em termos quantitativos, 
questionam como será feita a distribuição das verbas já previstas em orçamento aprovado, ou seja, o total 
anual do investimento será alterado ou manter-se-á a verba prevista mas apenas dividida pelos dois 
municípios, qual será o quantitativo real a alocar pelo município da Moita e também gostariam de saber 
quais os custos efetivos com o pessoal, em que medida é que essa alteração da comparticipação da Moita 
terá incidência nos custos com o pessoal e que verbas poderão ser investidas, no caso do acréscimo do 
investimento da Moita, nos equipamentos disponíveis de forma a beneficiar os animais que lá estão. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Há aqui, e não querendo responder a nada mas só para ajudar, questões que teriam fácil resposta 
solicitando à Mesa da Assembleia que fornecesse os estatutos. Os serviços do Gabinete de Apoio aos 
Órgãos Municipais estão cá para isso, e não era necessário estarem à espera tanto tempo e estarem aí 
num sofrimento. Experimentem perguntar, pedir, solicitar e a coisa resolve-se mais facilmente. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
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 
Sobre a documentação, naturalmente, que é esse o caminho para acesso a documentos municipais, é 
fazer o respetivo pedido ao Presidente da Assembleia Municipal que depois o encaminhará da forma que 
entender necessária. 
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Sobre as deliberações, quer as da Câmara Municipal do Barreiro quer as da Câmara Municipal da Moita, 
para designação dos seus representantes nos órgãos sociais da Associação, foram tomadas já este 
mandato e estão disponíveis, publicadas nos sítios onde estão as atas em minuta das respetivas reuniões, 
portanto, de conhecimento público e, para além de estarem disponíveis no site estão publicadas nos 
boletins municipais. 
Por último, sobre as questões de encargos, esta norma aplica-se a partir do momento que for aprovada e, 
até ao momento, o funcionamento da Associação não tem ainda contas centralizadas, portanto, quer o 
município da Moita quer o município do Barreiro, colocaram trabalhadores na Quinta do Mião e pagam-
lhes diretamente uma vez que não se operou ainda o processo, que deverá ocorrer num futuro breve, de 
centralização e de organização de todas as contas e de todos os encargos, sejam com pessoal sejam 
outros, através da própria Associação e dos serviços que dispuser para o efeito. 
Também em relação a orçamentos, os órgãos sociais, designadamente, o conselho diretivo, começou a 
trabalhar há relativamente pouco tempo e está ainda num processo de consolidação e de construção do 
próprio plano de atividades e orçamento para 2018 que será, presumivelmente, também em breve 
apresentado à Assembleia Intermunicipal para ser aprovado e, nessa altura, naturalmente, será 
disponibilizado para conhecimento dos órgãos municipais. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Prestados os devidos esclarecimentos submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta 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. 
 
 
6 – Atos da Câmara 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai deter sobre o relatório que foi apresentado mas quis dar duas informações à Assembleia, sendo 
que a primeira se relaciona com o processo de construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira. 
Foram entregues na Câmara Municipal, pela Administração Regional de Saúde, os projetos completos, 
quer com a parte feita diretamente pela ARS, que é o projeto de arquitetura, quer com a parte feita pelo 
gabinete contratado pela Câmara Municipal, que são as especialidades, e a informação que a ARS lhes 
transmitiu é que estão, neste momento, a aguardar a autorização do Ministério da Saúde, portanto, já 
passou para o nível ministerial, para o desenvolvimento do processo que, recordou, num próximo 
momento, será a celebração de um contrato-programa que garanta as condições de financiamento da 
construção, sendo que está acordado, e está no protocolo celebrado o ano passado, que a Câmara 
Municipal se assumirá como dona da obra, portanto, será ela a responsável pela realização da empreitada 
e pelo acompanhamento da execução da obra. Esperam que este processo tenha desenvolvimento, 
passada esta fase mais morosa e invisível da execução dos projetos, e que agora estejam prestes a iniciar 
o processo conducente à construção daquele equipamento tão necessário para a Baixa da Banheira. 
A segunda nota que quis dar é relativa ao projeto que foi apresentado publicamente hoje, antes desta 
sessão, no Cais da Moita, que foi batizado de “Moita Património do Tejo”, que é um projeto que pretende 
intervir na preservação, na salvaguarda, que é a palavra mais correta que é usada na convenção da 
UNESCO, a que se referirá mais daqui a pouco, deste património, património que é material e imaterial, 
património que é identitário, faz parte da nossa história, mas têm também a convicção, mais do que 
convicção têm a certeza, que fará também parte do nosso futuro porque, de facto, o rio Tejo e o seu 
património, mas em particular o rio, é aquilo que, verdadeiramente, é aglutinador no nosso concelho, que 
une todas as nossas freguesias, que nos marcou a evolução e que nos continua a marcar o presente e o 
futuro. 
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Este património tem tido um processo de recuperação notável, desde o início da década de oitenta, em 
que aconteceram várias coisas muito importantes ao mesmo tempo. A primeira coisa muito importante foi 
o pioneirismo da Câmara Municipal da Moita em adquirir um varino que estava abandonado e que estava, 
aparentemente, condenado a ter o mesmo destino de tantos outros que se desmantelaram nas margens 
do rio, o “Boa Viagem”. Recuperou-o e esse simples ato marcou, efetivamente, o início de um processo de 
recuperação e de revitalização dos barcos típicos que foi, naturalmente, seguido imediatamente, e por isso 
é que diz que são processos simultâneos, com a criação de um conjunto de associações náuticas no nosso 
concelho. 
A primeira delas, o Centro Náutico Moitense, logo seguido da associação de Sarilhos e da associação 
alhosvedrense, que também desempenharam um papel fundamental e único, porque este processo de 
recuperação, que ocorreu nestes anos, não seria possível sem o forte envolvimento da comunidade, sem 
o forte envolvimento de dezenas e dezenas de pessoas que adquiriram barcos, os recuperaram, os 
mantêm a navegar e que, para além disso, mantêm uma atividade associativa de um dinamismo notável, 
promovendo um vasto conjunto de atividades que tem devolvido ao rio Tejo este seu património, sem o 
qual o rio não seria o mesmo e que hoje, felizmente, puderam voltar a ver, e são já algumas dezenas as 
embarcações típicas que navegam de novo nas águas do nosso rio, e mais de metade delas está localizada 
aqui nas diversas freguesias do concelho da Moita. 
Este é um percurso notável, muito importante, mas que não deixa de enfrentar riscos e o maior risco que, 
neste momento, se coloca à salvaguarda das embarcações tradicionais é o risco do desaparecimento do 
Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos, que é o último estaleiro naval do estuário do Tejo e é, infelizmente, 
um dos últimos do país mas, no que diz respeito ao Tejo, é o último que resta, e funciona na base de um 
conjunto de pessoas, grande parte delas de idade avançada, antigos artífices, antigos operários da 
construção naval que ali colaboram com o Mestre Jaime que, apesar de já não ser um homem muito novo 
acaba por ser o mais novo naquele grupo que ali trabalha, portanto, isto coloca, objetivamente, um risco 
eminente. O desaparecimento daquelas pessoas ou a sua incapacidade de continuar a trabalhar, que 
provocará a perda dos saberes, daquele manancial de conhecimento que ali está presente e que é 
indispensável para construção e para a reparação das embarcações, particularmente, as embarcações de 
maior porte, porque as mais pequenas as canoas, os catraios, muitas vezes, os particulares conseguem, 
por vezes, construí-las, mas os varinos, os botes, as fragatas, ou são construídos e mantidos num estaleiro 
ou não terão condições de continuar a navegar. 
Colocado este problema, colocado este potencial e colocada a necessidade de intervirem, a convenção da 
UNESCO para a salvaguarda do património cultural e material oferece um instrumento para esta 
intervenção, oferece um instrumento para intervir na salvaguarda deste património, para criar melhores 
condições. Não resolve tudo, quem tem que resolver os problemas somos nós, é a nossa comunidade mas, 
através da inscrição na lista representativa do património a necessitar de salvaguarda urgente, criam-se 
mecanismos, abrem-se portas, chamam-se atenções, obtêm-se compromissos que, efetivamente, poderão 
e deverão, assim acreditam, vir a contribuir para que o estaleiro seja salvaguardado e, através da 
salvaguarda do estaleiro, se garanta a salvaguarda deste fabuloso património, que são os barcos típicos 
do Tejo. 
Neste sentido, a Câmara Municipal decidiu lançar este processo, como disse, num contexto a que 
designaram “Moita Património do Tejo”, que conduzirá, num primeiro momento, à inscrição no registo do 
património cultural e material português e depois à candidatura ao registo no inventário do património da 
Unesco. Mas, a par desse processo de candidatura, que será um processo especifico e com exigências 
específicas, há todo um processo de envolvimento da comunidade, de dinamização dos saberes, das 
vontades, das capacidades da nossa comunidade e da comunidade do Tejo para se intervir de forma mais 
incisiva e com garantias de continuidade e de sustentabilidade para os barcos típicos do Tejo. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Tem duas questões relativamente concretas e rápidas, em que uma se prende com uma iniciativa que 
está a ser desenvolvida pela Câmara Municipal, e que vem referida no relatório da atividade municipal, 
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que tem a ver com as “IDEIAS & EMPRESAS – Lojas pop-up”, porque gostaria de perceber, em concreto, 
sendo referido que são quatro lojas interiores do Mercado Municipal da Moita, qual é que é, neste 
momento, o nível de adesão desta iniciativa, qual é que é o balanço que pode ser feito e se está previsto 
o alargamento aos outros mercados municipais. 
No âmbito da nova geração de políticas de habitação que tem vindo a ser promovida pelo Governo saiu 
uma resolução do conselho de ministros, que promove o lançamento do Programa da Habitação ao 
Habitat, que pretende uma atuação pública em bairros de arrendamentos públicos, passíveis de serem 
aplicados a outros territórios similares com vista à melhoria global das condições de vida dos moradores 
e a uma maior coesão e integração socio territorial destes territórios, pelo que o que gostaria de saber por 
parte da autarquia é se a Câmara Municipal da Moita está envolvida neste programa e de que modo é que 
existe esse envolvimento. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
No âmbito das acessibilidades no município quis abordar especificamente os aspetos de iluminação e de 
passeio e ciclovia na Rua Carlos dos Santos Costa, que liga o Vale da Amoreira e a Baixa da Banheira ao 
Barreiro. Esta é uma zona de passagem de vários peões, pessoas que precisam atravessar essa rua para 
se deslocarem para o concelho do Barreiro, e vice-versa, porque seria relevante que sofresse obras que 
permitissem que houvesse um passeio para as pessoas atravessarem e, também no plano das ciclovias, 
a possibilidade de esta rua ser objeto dessa intervenção. Além disso, a iluminação é um ponto essencial, 
nomeadamente, ao nível da segurança e esta rua, de facto, necessita que esses ativos, esses aspetos 
sejam introduzidos. A pergunta é no sentido de perceber que plano está a ser desenhado para essa rua e 
se está prevista, e em que prazo, uma intervenção para que, ao nível da segurança e da passagem dos 
peões, sejam salvaguardados esses aspetos essenciais. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Quis referir um lamento de alguns moradores da rua Vasco da Gama e da rua Aquilino Ribeiro que, pelos 
vistos, estão a ser incomodadíssimos por uma praga de ratazanas que, praticamente, impede, sobretudo 
os moradores do rés-do-chão, de abrirem as janelas com receio de serem visitados pelos ditos animais, e 
parece que as ratazanas provêm de um matagal situado nas traseiras do chamado Bairro da Caixa e 
invadem os espaços limítrofes pondo em risco a segurança e a saúde pública. O que pergunta é que 
medidas a Câmara Municipal pensa tomar no sentido de promover, urgentemente, a desratização dos 
espaços infestados e que possibilidade haverá de limpar os matagais que constituem o ambiente ideal 
para a proliferação destas espécies. Pessoalmente, já teve esse problema há dois anos no Chão Duro e 
foi um caso sério, eram bichos bastante grandes que impõem algum respeito. 
 
Sr. João Palma do PS 
Porque no passado dia vinte e cinco de maio entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados, 
a questão que colocou é sobre a forma como está a ser implementado este regulamento na Câmara 
Municipal, que procedimentos e medidas concretas já foram adotados e que se preveem vir a adotar, e 
saber se está prevista alguma ação específica ao nível dos serviços para adaptação a este novo regime. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Quis dar os parabéns à Câmara pelo programa “Moita Património do Tejo” e também pelo excelente, na 
sua humilde opinião, design dos panfletos que lhes entregaram aqui. 
Tem um documento que é da Câmara, um projeto que pensa que foi apresentado em 2015, no âmbito do 
programa Portugal 2020, uma candidatura ao PEDU em que, na análise swot, que presume que é feita 
pela Câmara, como é lógico, diz, entre muitos pontos, nos principais pontos fracos “a mais elevada taxa 
de desemprego da Península de Setúbal” – dito pela Câmara – “estrutura empresarial e produtiva débil”, 
“situação marginal em relação aos polos mais dinâmicos da Península de Setúbal”, e presume que isto é 
tudo verdade porque é um documento escrito pela Câmara na apresentação de uma candidatura a fundos 
comunitários. Porque na última sessão desta Assembleia foi desmentido por um elemento da bancada do 
PCP, pensa que o Sr. João Figueiredo, gostava de saber quem é que tinha razão, se era o Sr. João 
Figueiredo ou se era o executivo da Câmara, em relação a isto. 
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Neste âmbito, e do fraco desenvolvimento industrial do nosso concelho, ou no “débil”, como a Câmara diz, 
desenvolvimento industrial, veio no jornal da região da Moita na semana passada uma listagem das 
duzentas e cinquenta principais empresas exportadoras do distrito de Setúbal. Nessas duzentas e 
cinquenta há sete do concelho da Moita, duas delas estão mesmo no fim da lista e a primeira está no 
trigésimo quinto ou trigésimo sexto lugar. Isto é um indicador, não é mais do que um indicador, mas é só 
mais um indicador que demonstra aquilo que, de facto, a Câmara apresentou no âmbito do programa 
Portugal 2020. 
Uma coisa que reparou, e fala muito da Avenida porque foi onde nasceu, nasceu mesmo lá, não nasceu 
num hospital, é que passado um mês da Feira de Maio ainda há muitas árvores com os paus agarrados. 
Sabe que a Câmara não é a responsável direta por isto mas podia ter outro tipo de intervenção e, se calhar, 
quando começarem a colocar os paus para a feira de setembro, alguém avisar que aquilo é para tirar num 
prazo, ainda que alguns, se calhar, vão ficar para a festa de setembro. 
Em relação a outros pontos, teve duas “queixas”, dois desabafos de dois munícipes em que um tem a ver 
com um assunto que já foi focado no início, e não tem passado por lá por isso não sabe mas a pessoa até 
lhe mandou fotografias, uma mãe de um aluno que estuda na Escola Profissional da Moita, sobre as obras 
que estão a ser efetuadas na estrada que vai entre a rotunda e a escola, que foi adjudicada pela Câmara 
da Moita mas que, presume, não esteja a ser realizada pela Câmara da Moita, porque está em péssimo 
estado de falta de sinalização, buracos abertos sem proteção nenhuma, uma situação deveras perigosa 
não só para os peões como também para os veículos que passam por lá. 
A outra queixa tem a ver com as ciclovias, e foi um munícipe da Fonte da Prata que referiu, aliás, uma 
coisa que já se tinha apercebido, que nas ciclovias no concelho da Moita a proteção é pequena. É claro 
que não quer que ponham rails entre as estradas e as ciclovias mas, concretamente, aquela ali, atendendo 
a que os carros passam ali a alta velocidade, sempre, e por acaso ainda não se deu nada de muito grave 
com os utentes das ciclovias, e na do Rosário a mesma coisa, passam menos carros mas se há algum 
despiste pode atingir pessoas que estejam na ciclovia. Está a lembrar-se de dois concelhos perto, o Montijo 
e o Seixal, que têm ciclovias em que o tipo de proteção, sem ser com rails, é diferente, há uma distância 
maior entre a estrada e a ciclovia, com um terreno inclinado, portanto, há outro tipo de coisas e era só 
para a Câmara ver, eventualmente, estudar, ou até nas ciclovias que venham a ser construídas, uma forma 
que proteja melhor os peões. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Começando pelo fim, as ciclovias não são uma ciência exata, elas são feitas à medida das condições do 
terreno e das condições económicas do momento. Uma ciclovia em que… 
 
(Neste momento alguns membros da Assembleia Municipal manifestam-se sem uso do microfone.) 
 
Retomou a intervenção e perguntou se podia ter uma opinião nesta Assembleia Municipal, porque parece 
que não pode ter opinião, pelo que vai relatar aquilo que conhece. Não é uma opinião, é um facto. 
Ciclovias separadas da estrada principal no concelho da Moita existe, pelo menos, um troço entre uma 
parte da Moita e o Gaio, que foi possível fazer naquela altura e foi feito naquelas condições. Ciclovias 
contínuas ao piso da estrada em que circulam carros a variadas velocidades já viu em Bruxelas, já viu em 
Barcelona, já viu em Paris, já viu em Londres, já viu no Barreiro, já viu em Lisboa, portanto, existem por 
esse mundo fora. Não é uma questão de opinião, porque opiniões aqui não pode ter, é um facto. 
Outra opinião que não pode ter, mas que é um facto, é que não existem dados atuais do desemprego no 
nosso concelho, o que existe são os inscritos no centro de emprego, dados do desemprego por município 
só nos Census, e os últimos foram em 2011. Supõe que concordam que a atual situação do desemprego 
não deva ser a mesma em relação à de 2011. 
Indo também a factos e não a opiniões, é a primeira pessoa que nesta Assembleia dá os parabéns ao 
município pelo programa que acabou de apresentar, e se calhar ouviu mal mas o que ouviu foi alguém a 
elogiar o design e não o programa, e o design é aquilo que menos lhe importa neste programa, porque 
este programa permite conservar aquilo que realmente nos distingue, que são as nossas características 
próprias, aquilo que faz deste concelho um concelho referência na margem sul do Tejo e no país. 
Quis também relevar um outro acontecimento de âmbito regional, e também é um facto que, várias veze, 
nesta Assembleia foi questionado para o que é que serve a Associação de Municípios da Região de Setúbal, 
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porque há poucas semanas terminou um projeto fantástico que envolveu centenas de crianças neste 
concelho, que foi o “Kid’s Guernica”, que levou as crianças deste concelho e da Península de Setúbal, 
portanto, desta região, a conhecer um pintor que, se calhar, muitas daquelas famílias não teriam condições 
de dar a conhecer às crianças, deu a conhecer a fauna, a flora, a geologia, a geografia do território e a 
confrontá-la com arte e a criar arte com isso. Uma referência muito especial a um aluno do concelho da 
Moita, da escola D. João I da Baixa da Banheira, um aluno dos currículos alternativos, que foi um dos 
vencedores, com um trabalho absolutamente fascinante porque, provavelmente, se não tivesse tido esta 
hipótese, não teríamos ficado a conhecer aquela qualidade de trabalho que ele mostrou, não só na 
intervenção que fez como também noutros trabalhos posteriores tem feito. 
Gostava também de relevar uma outra questão que não sendo apenas realidade no concelho da Moita é 
a realidade na região. Os grandes festivais, os grandes eventos, e fala, em particular, da música, centram-
se naquela música de massas. A música de nicho, normalmente, não tem lugar nesses festivais e, nas 
periferias, nos subúrbios da cidade de Lisboa, que é onde estamos, surgem os outros festivais, as outras 
músicas e é por isso, com muita naturalidade e com muito orgulho, que veem surgir nesta pequena faixa 
na margem sul do Tejo quatro festivais, dois no concelho do Barreiro e dois no concelho da Moita, festivais 
já com alguns anos e com uma atividade muito relevante. O OUT.FEST e o Barreiro Rock’s no Barreiro e, 
naquilo que a nós mais nos interessa, não por uma questão de gosto musical mas porque tem a ver com 
o nosso concelho, o Moita Metal Fest, que já se realiza há catorze anos, e o BB Blues Fest que se realiza 
há sete anos. Estes festivais realizam-se porque os municípios os apoiam e, curiosamente, a única vez que 
não se realizou um destes festivais foi no concelho vizinho quando teve uma gestão que não foi CDU. 
Acontece que estes festivais mostram à nossa população aquela música que não passa na rádio, porque 
o que passa é a massificação, e mostram aos nossos músicos, à nossa população, a música que se faz 
por esse mundo fora e, por isso, acha que os devem relevar. 
Em relação a uma outra questão completamente diferente, gostava de fazer uma pergunta sobre em que 
ponto é que está a aplicação do novo regulamento jurídico do serviço público de transportes de 
passageiros. Sabem que esta questão está a ser discutida pela Área Metropolitana de Lisboa mas 
gostavam de saber em que ponto está a definição do operador interno bem como todas as questões 
relacionadas com este procedimento. 
 
Sr. Eduardo Teixeira da CDU 
Às vezes fica com dúvidas se deve intervir neste ponto ou não mas, para ir mais bem-disposto para casa, 
até intervém porque, às vezes, parece que vive num sítio que não se adequa àquilo que vê, o que o faz 
pensar que vive noutro sítio e começa a fazer umas contas, pegando no documento onde está bem 
plasmada a atividade dos últimos dois meses, e começa a ver que as coisas não são bem como contam 
aqui do seu lado esquerdo. 
Antes de mais, e não vai dizer que foi o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, quis felicitar a autarquia 
por este projeto da “Moita Património do Tejo”, que é mais uma atividade que demonstra que, como já 
falaram aqui, a Moita tem uma atitude diferente dos outros concelhos, e alguns pode até conhecer melhor, 
porque em vez de enfiar as coisas num museu tem as coisas ao ar livre e em funcionamento, e este é o 
grande património da Moita, é que as gentes da Moita estão em plena ação e podemos, ao contrário dos 
outros que metem fotografias nos museus, ter uma atividade real e concreta, nomeadamente, no estaleiro 
de Sarilhos Pequenos, que não vão meter num museu porque as pessoas ainda existem e antes de acabar 
com a atividade estão a tentar preservá-la. 
É claro que podiam falar da questão da limpeza que podia ser melhor mas ela acontece e aqui no relatório 
existe uma série de discrições de sítios que são limpos e vê, constantemente, e acredita que deve haver 
uma lógica nisto porque, periodicamente, as pessoas que estão a fazer as limpezas às bermas e aos 
canteiros vão rodando de sítio para sítio e, por incrível que pareça, as ervas crescem, elas crescem, 
periodicamente, elas crescem e, provavelmente, se tivessem mais trabalhadores nesta área, os serviços 
eram melhor prestados, mas não têm, e também podem trabalhar para, se calhar, terem mais 
trabalhadores, se o Governo e as entidades centrais lhes permitirem essa contratação. 
Sobre a questão das ciclovias que são, constantemente, apontadas quando até são um exemplo daquilo 
de bom que se faz aqui no concelho, e que até já foram premiadas na rede europeia das ciclovias, disse 
que há coisas que não conseguem resolver na Câmara. A questão do civismo não se resolve na Câmara. 
Podem contribuir dando uma intervenção cívica e elevada, como tentam fazer em todas as Assembleias, 
mas não conseguem resolver. Por exemplo, na ciclovia do Rosário junto à parte da náutica do Beira-Mar, 
estão lá umas lombas para reduzir a velocidade e os condutores contornam as lombas. E como é que 
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podem resolver esta situação, é pondo lá uns muros? Não há solução para isto, não há solução para isto 
como para o lixo e etc. Isto é tudo uma questão de educação, e podem trabalhar na questão da educação 
das populações mas é uma coisa mais profunda, como já foi aqui a abordada a questão da cidadania, etc., 
etc., etc. 
Em concreto, gostava de ressalvar uns números, e nos últimos tempos tem-se dedicado mais aos números, 
porque, do apanhado que fez, as atividades desenvolvidas pelo município afetaram, ao longo destes dois 
meses, mil e setenta e três alunos em diversas atividades, foram investidos, e diz investidos porque foi na 
educação, no parque escolar, mais de treze mil euros neste período, portanto, nem tudo é negro como 
aqui se pinta. É claro que há ervas e há coisas que estão menos bem, que há plásticos na rua, que há uma 
série de situações que devem ser melhoradas mas isto também é importante ressalvar porque a educação 
é aquilo com que podem contribuir e deixar para o futuro. 
No período a que se refere o relatório, existiram mais de duas mil pessoas a participar em iniciativas 
promovidas pelas bibliotecas municipais na promoção da leitura, existiram mais de quatro mil iniciativas 
culturais no concelho, quando dizem que isto aqui é um ermo, quando dizem que aqui é a “escuridão total” 
existiram mais de quatro mil iniciativas de “luz” e foi aqui no concelho da Moita, foram promovidas pelos 
serviços da Câmara, pelos trabalhadores da Câmara, pelo município. 
Sobre a questão do desporto, e já ouviu dizer aqui tantas vezes que não há desporto na Moita, perguntou 
como é que não há desporto na Moita. Às vezes vai tentar fazer desporto, tentar, e depois desiste, mas é 
uma opção sua, e a ciclovia do Gaio-Rosário até à Moita está cheia de pessoal e alguém que ande de 
bicicleta tão depressa como o próprio não se pode meter naquela ciclovia por estar lá tanta gente. Mas a 
verdade, e em concreto, é que existiram mais de três mil e quatrocentas iniciativas desportivas nos últimos 
dois meses no concelho da Moita, esta é a realidade que está aqui plasmada neste documento e, em 
termos de atividades regulares que são promovidas nos diversos equipamentos do município, o movimento 
associativo do concelho movimenta cerca de mil e oitocentos desportistas por mês nestes equipamentos, 
e isto não existe? Existe, está aí, acha que não inventaram estes números. 
Depois, é claro, veem as moções da juventude, da promoção da juventude, etc., etc., etc., e o “Tian’anmen” 
e as outras situações que são aqui tão próximas não é? Mas a verdade, e em concreto, é que nos últimos 
dois meses, em iniciativas da juventude, estiveram envolvidos dois mil quatrocentos e dezanove jovens 
aqui do concelho. É claro que o grande número vem da Quinzena da Juventude mas quem é que promove 
a Quinzena da Juventude? São os jovens, com o apoio do município e dos trabalhadores da Câmara, etc., 
etc., mas são os jovens e, portanto, têm que deixar de criar esta “nuvem negra” porque há pequenas 
“nuvens negras”, há “pequenas tempestades” que podem melhorar, sempre, e que vão sempre acontecer 
mas, e volta a dizer, as ervas vão crescer, nós cortamo-las e elas vão crescer, é a natureza das ervas. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Informou que ainda tem três inscrições e que agradecia que fossem um pouco sucintos. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Um dos aspetos prende-se com questões de trânsito porque há alguns reparos de residentes quanto há 
falta de espelhos parabólicos que permitam, quer aos automobilistas quer aos peões, aperceberem-se da 
aproximação de situações de perigo. Por exemplo, na zona do Chão Duro, que é a que conhece melhor, 
naquela área circundante da escola do primeiro ciclo há uma série de arruamentos e, consoante a direção 
de aproximação, ou se vê, vindo de um lado, ou não se vê nada, vindo na outra direção contrária, portanto, 
fazem falta os espelhos parabólicos, aqueles convexos, por exemplo, no cruzamento da rua das Orquídeas 
com a rua do Esteiro Furado, também no cruzamento que há da rua do Esteiro Furado, cruzamento da rua 
das Orquídeas com a estrada que leva a Sarilhos Pequenos, onde também há uns pontos complicados que 
precisavam dos ditos espelhos, o que julga ser a solução mais barata para aquelas situações. 
Outra questão prende-se com a higiene pública e é uma sugestão de recetáculos para recolha dos dejetos 
dos animais de companhia que andam a passear com os donos pela rua. É evidente que é de louvar o 
aumento crescente do número de animais de companhia que contribuem para o bem-estar de uma larga 
faixa da nossa sociedade, nomeadamente, no concelho da Moita mas é claro que cresce, na mesma 
proporção, a quantidade de dejetos que conspurcam os espaços onde circulam os munícipes de todas as 
idades, o que se torna particularmente desagradável e anti-higiénico, sobretudo nos meses de calor em 
que a incidência dos raios solares provoca a propagação de odores fétidos que atraem parasitas 
portadores de bactérias perigosas também para os humanos e, portanto, torna-se cada vez mais 
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necessário existir uma efetiva ação pedagógica junto da população no sentido de promover o cuidado de 
remoção dos dejetos dos animais a seu cargo, contribuindo assim para a limpeza dos espaços públicos 
que todos têm o direito de usufruir. 
É usual em muitos países, é prática normal em muitos países da Europa, a instalação de recetáculos para 
dejetos de animais em locais estratégicos como parques e zonas ajardinadas e, já agora, as ciclovias onde 
há muita gente a passear os cães e muito procuradas por quem vive com animais de companhia, pelo que 
perguntou, do ponto de vista da higiene pública, se a Câmara Municipal já terá ponderado a instalação de 
recipientes de metal com tampa, próprios para este efeito, nos parques e jardins do concelho. A título de 
exemplo selecionou algumas imagens de alguns recetáculos em uso na União Europeia, que trouxe consigo 
e que pode disponibilizar para fotocopiar, sendo claro que se consideram desnecessários os 
dispensadores de sacos de plástico, mesmo que biodegradáveis, por se tornarem alvo de cobiça e 
acabarem por não servir a finalidade a que se destinavam, e sabem porquê, sendo que, também a este 
nível, será necessária exercer uma ação pedagógica junto da população. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Sobre o Centro de Saúde, e apraz-lhe registar o que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Mota disse 
porque acha que é um avanço, vão aguardar e, com certeza, há de correr bem, lembrou que isto é uma 
luta daquela população, da nossa população, de há décadas, a mais antiga luta no país por um centro de 
saúde é esta da Baixa da Banheira, portanto, vivem aqui dias históricos e esperam que este processo, que 
agora está num bom rumo, finde corretamente e o mais rápido possível porque as pessoas merecem. 
Entretanto, a situação tem piorado no Centro de Saúde do Vale da Amoreira, cinco mil de nove mil pessoas 
estão sem médico de família, o que é preocupante e, como informação, disse que aquilo tem uma USF a 
funcionar, que saíram de lá médicos e que as pessoas que estavam no Vale da Amoreira com médico e 
que ficaram sem ele foram transferidas para a Baixa da Banheira, o que vem agravar o funcionamento do 
centro antigo, portanto, são boas notícias mas estas notas são preocupações para irem acompanhando. 
Passando a algo mais alegre e positivo tem um registo de algumas iniciativas de maior monta em que a 
Câmara Municipal esteve presente. Ainda que o João já tenha falado de algumas permitam-lhe dizer que 
o festival de blues da Baixa da Banheira e o Moita Metal Fest já são festivais internacionais, são festivais 
que são falados, pelo menos, na Europa, alguns até nos Estados Unidos e noutros, são festivais que devem 
orgulhar todas as pessoas que trabalham e que gostam do concelho da Moita, e estes festivais, realmente, 
sem o apoio da Câmara Municipal da Moita não eram feitos. O festival blues tem uma particularidade 
porque tem uma parceria com a junta de freguesia e com a associação de blues e pensam que fazem as 
coisas bem-feitas, se houvesse outro tipo de apoios isto era melhor, e conhece festivais em Espanha que 
são apoiados pelo governo, pelo governo regional, por juntas de turismo, infelizmente, aqui não o são. 
Como nota só quis dizer que a nossa associação de blues, que é da Baixa da Banheira, conseguiu 
influenciar o júri europeu da associação de blues internacional e o evento deste ano desta associação será 
feito em Santa Maria, nos Açores, e é feito nos Açores porque o Governo Regional apoia este tipo de 
eventos e aqui não têm apoio. 
Mas também sabe que as festas da Fonte da Prata correram muito bem, que têm um grande apoio da 
Câmara Municipal e estão a decorrer, neste momento, as festas do Vale da Amoreira, que também lhe 
parece que estão a decorrer muito bem. As festas da Baixa da Banheira estão a ser feitas há meses, e tem 
que dizer isto, com um apoio da Câmara inexcedível, uma vez que há necessidade de fazer estruturas 
provisórias para que a instalação elétrica esteja totalmente em condições, e a Câmara Municipal da Moita 
não se poupou a esforços e está a ter um papel extraordinário, querendo que as pessoas estejam seguras, 
que as coisas possam acontecer como deve de ser, pelo que pediu que lhe permitissem louvar o trabalho 
da Câmara que tem sido espetacular porque pensa que só os honra. 
Outra nota que tem para dar, mais com a Junta de Freguesia da Moita mas pensa que é um orgulho 
também para o concelho, e tem a participação da Câmara, porque têm uma Filarmónica da Moita que está 
ao serviço do concelho e que irá crescer e irá ser apadrinhada, mais um elemento cultural que os deve 
orgulhar, pelo que acha de se deve fazer o registo dando os parabéns à Junta de Freguesia mas também 
à Câmara Municipal e dizer que nos territórios geridos pela União das Freguesias da Baixa da Banheira e 
Vale da Amoreira vão querer trabalhar em conjunto e que muito os honra ter um concelho com estas 
valências. 
Deu os parabéns à Câmara Municipal da Moita porque no aniversário dos Bombeiros a Câmara Municipal 
da Moita foi homenageada pela Liga dos Bombeiros, tendo sido dada como exemplo para o país, para os 
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municípios e como o exemplo oposto ao Governo, e exemplo oposto ao Governo porque, segundo o senhor 
que cá esteve disse, a Câmara Municipal da Moita tem vindo constantemente a apoiar os bombeiros e 
cada vez mais, sem fazer grande foguetório disto, ao passo que o Governo tem feito grandes foguetórios 
e não tem apoiado os bombeiros. Disse o senhor que os meios que havia por esta altura em 2017 são, 
mais ou menos, os mesmos meios que as corporações dos bombeiros têm em 2018, tendo aqui alguns 
prolemas ao nível dos combustíveis e de outras coisas. Portanto, como cidadão residente neste concelho 
e como autarca eleito foi com muita honra que viu o nosso Presidente da Câmara receber esta medalha 
que, salvo erro, é uma medalha de ouro e de honra, e ver o nosso concelho e a nossa prática ser dada 
como exemplo. Isto só os deve deixar vaidosos porque os bombeiros merecem tudo e os nossos são 
aqueles que cá estão perto e têm que os ajudar. As juntas de freguesia também foram agraciadas pelos 
bombeiros, ainda que ache que não era preciso porque dão algum contributo, e podiam ver, estudar e até 
dar mais, mas não se compara com o trabalho que a Câmara faz apesar de, obviamente, serem outras 
escalas, mas também ficaram contentes apesar de achar que são contributos normais. 
Por saber que a Câmara tem feito reuniões com o Agrupamento de Escuteiros 371 da Baixa da Banheira, 
e perante todas aquelas polémicas que houve, gostava de saber se está tudo esclarecido e se está tudo 
bem, sem querer entrar aqui por outras questões. 
Por último, também lhe apraz fazer aqui uma referência ao avanço do Complexo Desportivo da União 
Desportiva e Cultural Banheirense, na Baixa da Banheira, e dizer que este processo dura há trinta e tal 
anos, que o campo está a ser feito com muito esforço de banheirenses, com o apoio das autarquias, mas 
que lamenta que não se gaste um tostão do poder central num campo durante trinta anos, e ainda apor 
cima numa terra de atletas. Para quem não sabe, foram considerados a melhor escola de futsal do país, 
têm um Quinas de Ouro como o Ronaldo tem, que a D. João I recebeu, têm uma série de equipas campeãs 
regionais, campeãs distritais, têm campeões nacionais, portanto, mereciam outro tipo de tratamento. 
Não é contra a coletividade de que vai falar, até é amigo de muita gente, mas não pode deixar de fazer 
comparações e não pode deixar de reparar que há felizes coincidências para uns e infelizes coincidências 
para outros. Nos últimos anos o União Futebol Clube Moitense foi muito apoiado, e muitas vezes apoiado 
pelo Governo, por estruturas do Governo, até pela Federação. Infelizmente, este apoio não foi alargado 
nem ao CRI nem à União Desportiva e Cultural Banheirense que, por azar, pôs dezenas de candidaturas e 
teve uma apoiada uma vez, mas há sempre qualquer coisa e este clube tem azar, não sabe se é da cor, 
por ser verde, se é da Baixa da Banheira mas lamenta que o tratamento, aparentemente, não seja igual e 
espera que não tenha a ver com outros propósitos. Mas também diz, e há pouco falava-se no país e em 
coisas boas e coisas más, que conhece aldeias no país com quinhentos habitantes e com populações cuja 
faixa etária ronda os sessenta e cinco anos, com dois campos de futebol pagos pelo Governo, com 
pavilhões, e lamenta que não haja uma lucidez de perceber que estas coisas não podem ser assim, tem 
que se colocar o investimento onde, efetivamente, ele é necessário, e há pouco foram apontados uma 
série de casos. 
Quis apenas dizer, com muita tristeza, e há pouco já ouviu aqui uns lamúrios mas sabe que há pessoas 
que não se preocupam com estas coisas, que ainda hoje se revolta quando se lembra que um governo do 
Partido Socialista pagou um campo de futebol na Palestina e não foi capaz de cumprir com uma 
candidatura aprovada e promovida, porque moralmente foi promovida por eles, para o Complexo 
Desportivo do União Desportiva e Cultural Banheirense. O campo de futebol na Palestina já não existe, 
infelizmente, e sabem porquê, mas não percebe, não percebe e espera bem que parem de fazer mal aos 
sócios da União Desportiva e Cultural Banheirense, e têm feito muito mal àquela gente. 
Portanto, parabéns à União Desportiva e Cultural Banheirense porque vai ter o seu complexo e, mais uma 
vez, muito obrigado à Câmara porque esteve sempre do lado da solução e está aqui ao lado a procurar 
soluções e vai fazendo as coisas aos poucos connosco porque, infelizmente, tem que ser assim, porque 
outros têm tudo de mão beijada e nós temos que lutar muito para ter as coisas. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
É raro intervir neste ponto porque, normalmente, quando repara que há situações negativas por aqui ou 
por acolá, telefona para os vereadores ou para o presidente da junta de freguesia, raramente tem de fazer 
um segundo telefonema, e as coisas resolvem-se, mas é evidente que está a pensar alterar este 
procedimento quando for o ano eleitoral, ver se arranja umas páginas dos jornais para meter lá essas 
coisas todas, com fotografia e tudo. 
Hoje, no entanto, traz aqui um assunto que há poucos dias o apoquentou, até por duas vezes. De facto, 
houve um esforço da Câmara em relação ao cruzamento da Urbanização de São Sebastião, pintaram lá 
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algumas letras e maior que aquilo já não podia ser, a verdade porém é que assistiu a dois acidentes e num 
deles as pessoas tiveram de ser assistidas. É claro que aqui a responsabilidade não é da Câmara, aqui é 
o excesso de velocidade daquelas pessoas ou então porque se deixaram estar na cama, era de manhã, e 
depois iam atrasados, e isto repete-se. Pensa que têm de se estudar para ali umas lombas e, se calhar, é 
três de um lado e três do outro, para os carros pararem mesmo porque o stop não está a ser respeitado. 
Este é o problema concreto e o maior deles mas há um outro em relação aos eucaliptos que já hoje foram 
aqui referidos, que não é chegar lá e cortar os eucaliptos todos, é chegar lá e cortar, exatamente, os que 
estão podres porque estão lá alguns que podem ser tratados. À volta destes eucaliptos existe toneladas 
de pedra de uma empresa que faliu o que, pelo menos, visualmente incomoda. Não sabe que volta dar, se 
aquilo tem proprietário, se não tem, mas não é decente o que ali está. 
Em relação à questão dos cães vai dizer, e se calhar vão-se rir, que já pensou colocar em toda a zona do 
bairro São Sebastião uns placards a dizer “espaço para canídeos interdito a pessoas” porque a relva de 
todo aquele bairro, tudo o que é relvado, é exclusivamente para os cães. Não vai deixar os seus netos, 
nem ninguém deixa os miúdos ir para ali brincar, nem jogar à bola, até para uma parte mais baixa, onde 
os miúdos se entretinham a jogar à bola, os pais já os estão a impedir de ir para lá. Um dia destes ou a 
Câmara faz as placas ou coloca-as lá porque, de facto, as pessoas têm de ser envergonhadas e pensa que 
é a única forma de perceberem, porque gosta de cães, tem cães e já teve um cão em casa que nunca 
chateou ninguém. 
Em relação ao Moitense, não gostou da referência que o Nuno Cavaco aqui fez. Há habilidades e 
inabilidades negociais, nestas coisas também há sempre jogos políticos mas pensa que o João Soeiro tem 
sido hábil, se calhar, tem feito propostas não megalómanas, tem feito propostas aos “poucochinhos” e a 
coisa tem vindo a “pingar”. Pensa que, às vezes, ao apresentaram-se projetos deve-se abandonar um 
bocado a ideia da megalomania e tem ideia que ele, jogando ou não politicamente, tem sido hábil porque 
não entrou em situações megalómanas e as coisas vão “pingando”. Por outro lado, na sua opinião, pensa 
que o Nuno Cavaco não foi muito correto e que não foi feliz nesta intervenção. 
Quis congratular-se porque hoje se sentiu mesmo feliz por habitar o concelho da Moita, e ainda por cima 
é mesmo da Moita, perante a cerimónia a que assistiu, e para mais pelo facto de também ser autarca, de 
contribuir também, de alguma forma, para a “Moita Património do Tejo”. Sentiu mesmo um prazer enorme 
e, sem entrar naquele estilo que o amigo Nuno Cavaco e outros amigos da CDU gostam de fazer nos elogios 
à Câmara, disse que, sinceramente, gostou da intervenção do Sr. Presidente, de todo o conteúdo porque, 
embora um bocadinho demorado, foi importante vincar todos os detalhes relativos à cabimentação deste 
projeto no ideário da UNESCO. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara que respondesse às questões 
colocadas. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Começou por pedir ao Vereador Luís Nacimento para responder à questão que foi colocada sobre as “Lojas 
pop-up”. 
 
Sr. Vereador da Câmara Municipal, Luís Nacimento 
Como esclarecimento prévio sobre as “Lojas pop-up” e porque foi perguntado se iam transpor para outros 
mercados, disse que o conceito das “Lojas pop-up” é um conceito experimental. Todos os concelhos, e não 
interessa estarem aqui a pensar muito sobre isso, enfrentam problemas com os seus mercados. O nosso 
conceito de mercado que abria às sete e meia da manhã e fechava à uma da tarde adaptava-se a um 
mundo que já não é o nosso mundo, em que as senhoras não trabalhavam e iam de manhã fazer as 
compras e também não conduziam por isso não iam longe e tinham de ter o mercado perto, e era neste 
conceito que todos os mercados municipais por Portugal inteiro funcionavam, e muitos deles enfrentam 
as mesmas crises que os nossos têm enfrentado. 
Em Lisboa e no Porto, essencialmente, houve uma mudança e passou-se a utilizar um espaço que era o 
mercado e que passou a ser um centro de restauração, bem como Almada que o inaugurou ontem. 
Acontece que a Moita não tem um público suficiente para se transformar em centros de restauração, logo, 
não é esse o caminho que vão seguir e daí tentarem aproveitar os espaços que têm para, por um lado, 
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dinamizar o mercado e, por outro lado, dinamizar o nosso tecido empresarial, e também já houve aí alguma 
discussão entre deputados municipais sobre se é forte se é fraco, mas a Câmara tenta dinamizá-lo sempre 
e, neste conceito, surgiram as “Lojas pop-up”, ou seja, um mês à experiência, o mesmo conceito das 
pequenas ilhas dos corredores dos centros comerciais que estão lá um mês, normalmente, no mês de 
dezembro são lojas de brinquedos e noutros meses são outras coisas. 
Se vão ou não expandi-lo para os outros mercados só depois de experimentarem, não vão estar a fazer 
investimentos, porque há sempre um investimento, por muito pequeno que seja, do arranjo da loja, do 
espaço, portanto, vão experimentar primeiro. Objetivamente, quanto à primeira pergunta, se é para ser 
expandido não consegue, neste momento, responder mas espera que seja um sucesso tão grande que a 
seguir diga “vamos expandir”, mas vão experimentar primeiro. 
Em resposta à segunda questão formulada, se já havia muitas inscrições ou quando é que iam abrir, foi 
aprovado na penúltima reunião de Câmara, pelo que vão trabalhar o arranjo de algumas lojas para que se 
possa colocar um cadeado, colocar uma pequena publicidade, porque estão a falar das antigas lojas que 
ainda dizem, por exemplo, “talho” que é necessário tapar, fazer o formulário na internet, por ser mais fácil 
para as pessoas se candidatarem, e esperam já estar a funcionar dentro de um mês. Tem havido muitas 
pessoas a perguntar quando é que abre, o que é espantoso porque nem sequer está ainda no site da 
Câmara um form para as pessoas se inscreverem, são as pessoas que por sua autorrecriação vão ao 
mercado, falam com o funcionário, vão ao pavilhão municipal falar com os funcionários a perguntar quando 
é que abre, normalmente, pessoas que querem vender artesanato, pessoas que querem experimentar 
pequenos negócios, e é isso que tem surgido. 
Vão experimentar isto com muita calma e de uma coisa tem a certeza, transformar um mercado pondo 
comida fast food como acontece em muitos em Lisboa, na Moita não lhe parece que dê resultado porque 
não temos um tecido de turismo tão forte como Lisboa tem. Tem a esperança que isto, por um lado, ajude 
o mercado e leve mais pessoas ao mercado e, por outro lado, ajude o tecido empresarial, ou seja, quem 
quiser experimentar um produto novo pode experimentar para ver se tem público, se tem recetividade. 
Garantias não têm, portanto, vão experimentar, são projetos inovadores, vão experimentar com toda a 
calma. Com toda a honestidade só pode responder que se correr bem na Moita não diz que não a replicar 
na Baixa da Banheira e noutros mercados, mas não se quer comprometer com isso porque se correr mal 
não é para replicar. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre a designada nova geração de políticas de habitação, os nossos serviços da Divisão de Assuntos 
Sociais estão ainda a analisar a legislação saída, participaram numa sessão de esclarecimento realizada 
há pouco mais de uma semana, pelo que não há ainda uma decisão tomada sobre esta matéria. É ainda 
cedo, estão a analisar os instrumentos que ali são criados e a forma como se adequam, ou não, à nossa 
realidade. 
Sobre as questões colocadas quanto a uma rua de ligação nos Fidalguinhos não tem conhecimento, não 
está nada, pelo menos no imediato, previsto em relação a esta matéria mas irão avaliar se é possível 
alguma intervenção mais rápida. Do ponto de vista da iluminação aquilo que está a acontecer um pouco 
por todo o concelho, e que se vai acentuar, é a substituição das antigas luminárias pelas novas luminárias 
led que proporcionam uma iluminação mais eficiente, mas em sítios onde isto não aconteça e se verifique 
que existem deficiências podem solicitar um reforço à EDP, mas esta é uma questão que só depois de 
uma avaliação poderá ter uma resposta mais concreta. 
Quanto ao surgimento de ratazanas estão a decorrer as campanhas de desratização, naturalmente, o 
senhor vereador tomou nota e irá informar a empresa que presta este serviço desta situação e irá ser 
realizada a intervenção. 
Sobre os recipientes para dejetos de cães, nunca equacionaram essa situação, procuram manter uma 
cobertura de papeleiras nos espaços de lazer, que são utilizadas também para este efeito e, nos espaços 
de via pública, os nossos contentores de resíduos estão abundantemente disseminados e pensam que a 
questão fundamental não é a falta de um recipiente, é mesmo a falta de vontade dos donos em apanharem 
o dejeto que o animal faz e é essa a batalha que têm que travar e onde têm que conseguir melhores 
resultados que aqueles que, até agora, existem. 
Sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados está, de facto, ainda em implementação e não estão 
totalmente adequados todos os nossos procedimentos ao novo regulamento. Aquilo que foi feito de 
imediato, e até antes ainda da sua entrada, como forma de preparação, foi aplicar todas as normas 
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relativas aos procedimentos informáticos, às nossas bases de dados, portanto, a encriptação, garantias 
de acesso, alteração dos sistemas de login, tudo aquilo que, do ponto de vista tecnológico e de software, 
era necessário fazer está feito. Estão numa fase em que foram avaliados todos os procedimentos 
existentes na Câmara, todos os requerimentos onde são pedidos dados pessoais aos cidadãos, e foram 
construídas minutas com os conteúdos que são necessários colocar e que, em breve, estarão junto a todos 
os requerimentos dando os esclarecimentos que o Regulamento Geral de Proteção de Dados exige sobre 
a forma como vão ser tratados os dados solicitados e, nalguns casos, são muito poucos. 
Nalguns casos em que os dados não são usados estritamente para fins de obrigação legal mas são usados 
para fins voluntários como, por exemplo, uma inscrição numa prática desportiva, é necessária uma 
autorização da pessoa para a utilização dos seus dados, já na celebração de um contrato de água não é 
necessária autorização porque o tratamento dos dados decorre de uma imposição legal e, portanto, há 
estas diferenciações que foram devidamente analisadas pelo nosso Gabinete Jurídico e existirão 
documentos diferentes consoante o tratamento de dados seja diferente. O Gabinete Jurídico tem estado 
a avaliar toda esta situação, estão prestes a entrar na sua aplicação concreta e reformular todos os nossos 
formulários de requerimentos para conterem os dados e as informações que o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados impõe. 
Sobre a situação do concelho acha que todos nós que, ainda por cima, já vivemos por cá há muitos anos 
conhecem perfeitamente a situação e acha que o Sr. Jorge Beja conhece, seguramente, a situação em que 
os “seus governos” colocaram o nosso país pela sua governação ao longo destes quarenta anos, um país 
com elevadíssimas taxas de desemprego, um país com um tecido industrial que se foi desmantelando e 
que é cada vez mais débil, um país onde as condições de vida das populações têm sofrido deteriorações 
significativas, onde o poder de compra continua a decrescer e tem decrescido ao longo de muito tempo, 
onde os direitos laborais foram reduzidos, enfim, este é o vosso país, é o país que vocês construírem e o 
senhor conhece-o perfeitamente, portanto, não se surpreenda por haver desemprego elevado no concelho 
da Moita. Há, há. Há, há. E há uma coisa que também se pode dizer relativamente ao desemprego elevado 
no concelho da Moita, é que nós, autarquias, temos feito ao longo de anos tudo ao nosso alcance para 
promover o desenvolvimento do nosso concelho e vocês, governo, têm feito uma política que conduz ao 
empobrecimento do nosso concelho. É a grande diferença. É esta a grande diferença. 
Depois, há só uma coisa que não merece mais que um comentário com uma nota de humor. Quando se 
refere a localização não lhes peçam para mudar a localização do concelho, não conseguem, não o vão 
conseguir levar para a “península da mitrena” nem vão conseguir levá-lo para outro sítio assim, não vão. 
A localização é o que é, tem as condições que tem e tem as realidades que tem no contexto da nossa 
região, portanto, quando se refere isso refere-se como um facto óbvio e evidente, a nossa localização é 
esta e daí decorrem um conjunto de consequências, umas boas e outras menos boas. 
Sobre a questão da obra na Estrada dos Marcos a informação que têm, e o acompanhamento que é feito 
pelos nossos serviços de fiscalização de obras, é que são cumpridas todas as normas de segurança e 
todas as garantias necessárias à segurança, quer dos trabalhadores quer dos transeuntes. De qualquer 
maneira, o senhor vereador irá também dar nota que chegou este comentário para se verificar se há 
alguma situação anormal que não tenha sido detetada. 
Sobre a questão das ciclovias, e já foi aqui referido, o modo normal de deslocação das bicicletas no nosso 
país é na faixa de rodagem, é assim em noventa e oito ou noventa e nove por cento das vias do país, as 
bicicletas circulam na faixa de rodagem, portanto, quando se põe as bicicletas a circular fora da faixa de 
rodagem está-se a ter uma evolução enorme. Agora, não lhes peçam para por rails, não faz sentido, não 
há rails nos passeios, as pessoas transitam nos passeios e os passeios estão lá ao lado da faixa de 
rodagem. Se vier de lá um “destravado” que se despiste, que às vezes acontece, a culpa é mesmo do 
“destravado” agora não lhes digam para pôr rails nos passeios. Não podem construir um mundo imune à 
falta de civismo e às práticas, às vezes, perfeitamente estúpidas que alguns dos nossos concidadãos têm, 
não podem, e por isso as próprias ciclovias são já um progresso em relação àquilo que é o modo normal 
de circulação, que é na faixa de rodagem e procuram, em cada ciclovia que se faz, que haja um mínimo 
de distanciamento, um mínimo de separação. 
Às vezes, não é tanto o efeito prático, porque se um carro vier a alta velocidade não é um lancil de vinte 
ou de trinta centímetros que impede o despiste, mas é a sensação de segurança que dá, quer ao peão ou 
ao ciclista, e também a perceção de uma separação que é importante para o condutor que exista. Mas 
isso procuram fazer, naturalmente, à medida que estas coisas vão evoluindo, e as ciclovias são uma 
realidade relativamente nova no nosso país, portanto, também estão todos a aprender e a melhorar 
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práticas e, com certeza, existirão no futuro práticas que venham dar resposta a alguns dos problemas que 
entretanto se vão detetando. 
Sobre o regime jurídico dos transportes está, de facto, a decorrer no âmbito do Conselho Metropolitano a 
preparação dos concursos que são determinados por lei, e que têm que estar concluídos no final de 2019, 
para a renovação integral das concessões do serviço de transportes no país e, em concreto, na Área 
Metropolitana. Aquilo que foi feito por todos os municípios foi delegar na Área Metropolitana as 
competências para esta matéria para que esta concessão, se vier a ser uma concessão, seja feita em 
bloco e, não só o poder negocial como até a própria perceção da articulação das coisas, tenha uma escala 
metropolitana. O que está ainda em discussão, e que é uma decisão muito importante mas, igualmente, 
muito difícil, prende-se com o facto de terem duas opções para o novo sistema de transportes que há de 
surgir a partir de 2020. 
Ou fazem aquilo que é tradicionalmente uma concessão e põem-se a concurso um conjunto de carreiras, 
os milhares de carreiras que existem na região, de acordo com as adaptações que, entretanto, os 
municípios acertarem, portanto, com uma remodelação da rede que poderá ocorrer embora, no essencial, 
muitas das coisas, naturalmente, se mantenham. Os privados concorrem, algum privado há de ganhar, ou 
vários, com certeza a própria concessão não terá condições para ser feita em bloco, deverá ser feita em 
lotes e, portanto, um ou vários privados irão ganhar e irão prestar o serviço e ser remunerados por isso. 
Ou então têm a outra opção que é a que desejam, e aqui os municípios têm uma posição comum, porque 
é a que permitiria, ou permitirá, melhores soluções para os transportes, ou a que permitiria, ou permitirá, 
manter um controle efetivo sobre aquilo que acontece na nossa rede de transportes, e essa solução é 
chamada de criação de um operador interno, é essa a designação que o regime jurídico dá a esta entidade, 
e um operador interno, para falar bem e depressa, é uma “Carris” à escala metropolitana, ou seja a “Carris” 
é o operador interno da cidade de Lisboa, portanto, é uma empresa municipal, e aquilo que se trata é de 
criar uma “Carris”, naturalmente com outro nome, à escala metropolitana. 
Como imaginam isto não é uma coisa fácil, não é uma decisão fácil, envolve não só uma complexidade 
jurídica significativa mas envolve, sobretudo, uma complexidade financeira e organizacional muito elevada, 
portanto, no âmbito do Conselho Metropolitano, no âmbito dos dezoito municípios, têm estudado, têm 
discutido, têm técnicos a fazer contas, a fazer opções, a fazer soluções e estão-se a aproximar do momento 
para uma decisão. Neste momento, seria especulação da sua parte dizer qual vai ser a decisão, não estão 
ainda criadas todas as condições para decidirem mas a decisão terá que ser em breve porque têm o limite 
temporal do mês de setembro para lançar os concursos, no caso de irem pela via do concurso, para que 
no final de 2019 as coisas estejam renovadas como a lei obriga. 
Sobre os escuteiros têm estado a conversar, estão a debater soluções e estão convictos que, muito em 
breve, irão existir soluções, muito boas soluções para os escuteiros, e pensa que as tentativas de criar um 
conflito entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escuteiros da Baixa da Banheira saíram goradas. 
Quanto à urbanização de São Sebastião estão a estudar a solução, estão a considerar duas alternativas, 
e estão a avaliar a exequibilidade de cada uma delas e qual delas é a melhor, ou a colocação de lombas 
ou a construção de uma rotunda. Está a ser avaliado se conseguem meter ali uma rotunda, basicamente 
é disto que se trata, se cabe ali uma rotunda porque essa seria a solução ideal, só que o espaço é limitado, 
mas estão a avaliar e têm consciência que é preciso fazer alguma intervenção num curto prazo de tempo. 
As questões dos eucaliptos e do mármore têm que avaliar, e sobre o mármore não sabe qual é a situação 
da empresa, da propriedade, é uma questão que deverão ter que avaliar e sobre os cães, que já referiu, 
pensa que não se justifica acrescentar mais nada. 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária da Sra. Presidente 
em exercício) 
Deu a palavra para breves apontamentos, e reforçou a ideia de breves apontamentos, ao Sr. Nuno Cavaco. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
É mesmo para ser breve e para que não haja nenhuma dúvida sobre o que quis dizer há pouco, porque há 
pouco não atacou o União Moitense. Reconhece o bom trabalho que lá se faz e deseja-lhes as maiores 
felicidades porque acha que merecem tudo, apenas gostaria que todos fossem tratados como o União 
Moitense, e não é verdade que há projetos megalómanos, até porque o maior projeto que União Moitense 
apresentou teve a aprovação do governo, de um governo do PS, só depois é que era megalómano, depois 
das eleições. 
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E o Banheirense tentou de tudo, tentou o projeto todo completo, fez candidaturas só para balneários, fez 
candidaturas só para relvado, fez candidaturas só para a bancada e não veio um tostão, tal como o CRI e, 
portanto, não foram felizes, mas aqui o que lhe parece, e repetiu mais uma vez que não atacou o União 
Moitense nem nenhum dos seus dirigentes, é que não há tratamento igual por parte do governo às 
coletividades do concelho da Moita e acha que o mesmo apoio que o Moitense teve, ou até mais, podem 
ter mais, devia vir para o CRI e para o União Banheirense que têm colocado projetos atrás de projetos, 
anos atrás de anos, e nunca conseguiram um tostão, é só isto, mais nada. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Deu a palavra para um pequeno apontamento ao Sr. Jorge Beja. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Hoje, anda “tudo muito azedo para o seu lado direito e no executivo, pela voz do Sr. Presidente”. Hoje, não 
fez nenhuma crítica à Câmara da Moita, ao executivo, nada. Referiu dois assuntos, a ciclovia, que foi um 
munícipe da Fonte da Prata que calhou conversar consigo e falou, coisa que já tinha reparado porque 
passa lá muitas vezes, e falou de outra queixa que um munícipe lhe fez em relação às obras da estrada 
da rotunda dos Quatro Marcos, e depois falou também da Avenida, um conselho para a Câmara ver se 
pode resolver ou não de maneira diferente. 
Na última sessão, sim, fez críticas, portanto, as “nuvens negras” foram da última sessão e o que perguntou 
ao Sr. Presidente foi só se ou se desmentia a si próprio, enquanto representante da Câmara, ou se 
desmentia o Sr. Figueiredo, mais nada, porque o Sr, Figueiredo desmentiu o executivo da Câmara, só isso, 
mais nada. Depois, quis dizer ao Sr. Figueiredo que, de facto, nos dados concretos que existem, e não vai 
referi-los aqui mas pode demonstrá-los depois, o concelho da Moita, infelizmente, é quem tem a maior 
taxa de desemprego no distrito de Setúbal. 
Já agora, em relação aos dados da “cassete habitual que o seu partido costuma apresentar sobre a política 
nacional”, não tem problema nenhum em discutir com o Sr. Presidente o que quiser sobre economia 
nacional, nenhum. Depois, porque todos os dados que diz, que não passa de uma “cassete” porque a 
realidade demonstra o contrário, e pode apresentar dados aqui e demonstrar com vários indicadores 
económicos que, desde setenta e quatro, que é uma análise que faz frequentemente, não há comparação 
nenhuma sobre o que se vive hoje e o que se vivia em setenta e quatro e, já agora, quando tiver que dar 
“puxões de orelhas” dê à bancada do partido que o apoia, não lhe tente dar a si. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Deu a palavra por uns segundos ao Sr. João Figueiredo para depois passarem à leitura da ata em minuta. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Indo a factos, disse que não desmentiu o município, como é claro da sua intervenção, o que disse foi que 
os dados do desemprego no concelho da Moita, aliás, por município, existem apenas nos Census, fora dos 
Census existem dados de inscritos no centro de emprego, e isto é facilmente comprovável para quem 
consultar a página do INE. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Terminada a ordem do dia e prestados todos os esclarecimentos, deu indicação ao 1º Secretário, João 
Apolónia, para efetuar a leitura da ata em minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a ata em minuta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Solicitou que quando o seu nome fosse referido na ata em minuta o fosse enquanto representante da 
Junta de Freguesia da Moita, uma vez que é nessa qualidade que está aqui. 
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Aproveitou ainda para dar os parabéns à Sra. Presidente em exercício e à Mesa, pela condução dos 
trabalhos e pela excelente Assembleia que aqui fez acontecer. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Agradeceu em nome da Mesa e, por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a 
votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião, para produção imediata de efeitos, foi aprovada por unanimidade, 
com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do 
PAN. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, era uma hora e quatro minutos do dia vinte e três 
de junho de dois mil e dezoito. 
 
 

A Presidente 
 
 

O 1º Secretário 
 
 

A 2ª Secretária 
 
 

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


