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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0006/XII/2018 

Sessão Ordinária de 30/11/2018 

1ª Reunião – 30/11/2018 

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre do 
Edifício Sede do Município realizou-se a primeira reunião da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 
com a seguinte Ordem do Dia: 
 

1º - Ata nº02.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 20.04.2018; 
2º - Ata nº05.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 28.09.2018; 
3º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
4º - Lançamento de Derrama; 
5º - Participação do Município no IRS; 
6º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019; 
7º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2019; 
8º - Alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita; 
9º - Alteração do Plano Diretor Municipal da Moita no âmbito do disposto no nº2 do artigo 12º do 

Decreto-Lei nº165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
nº21/2016, de 19 de julho, que aprovou o Regime Excecional de Regularização de Atividades 
Económicas (RERAE); 

10º - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências dos Municípios Enquanto 
Autoridades de Transportes Competentes Relativamente aos Serviços Públicos de Transporte 
Rodoviário de Passageiros, na Área Metropolitana de Lisboa; 

11º - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências dos Municípios no âmbito da 
Atribuição da Concessão Destinada ao Exercício, em Exclusivo, da Atividade de Exploração da 
Rede Municipal de Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão; 

12º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2019; 
13º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
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, cabe-lhe a si substituí-lo e dirigir esta Assembleia. 
Para proceder à constituição da Mesa, uma vez que estão dois membros em falta, propôs ao plenário que 
Carlos Alberto Pereira Dias e Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro fizessem parte da composição da mesma. 
Por não ter havido objeções por parte da Assembleia Municipal os membros acima mencionados ocuparam 
os lugares como 1º secretário e 2ª secretária. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Carmen Sofia Pereira Lima 
-  João Manuel de Jesus Lobo foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- João Daniel Baião de Brito Apolónia foi substituído por Hélia Marta Nobre Palma 
-  Maria Paula do Rosário Dias Folgado Diogo foi substituída por Raquel de Jesus Garcia Capucho 
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Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Sr. Guilherme Fernando dos Santos 
Expôs diversas situações relativas ao Carvalhinho. 
 
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 
Procedeu ao esclarecimento das questões colocadas. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Ouviram com atenção a exposição que foi feita pelo munícipe e irão acompanhar a situação no 
Carvalhinho. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Registaram a intervenção e os problemas levantados, muitas das situações que aqui referiu merecem, de 
facto, uma intervenção pois outras pessoas do Carvalhinho têm feito estes comentários, estas 
apreciações, este levantamento de problemas. 
Não o incomoda o estilo que o Sr. Guilherme adotou na Assembleia porque é natural que não venha muito 
risonho uma vez que ele vive lá e convive com estes problemas e estas deficiências há já largos anos. 
 
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: 
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A - Saudação “70º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, apresentada pelo BE; 
B - Moção “Pelos direitos dos trabalhadores, contra a precariedade”, apresentada pela CDU; 
C - Moção “Construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira”, apresentada pela CDU; 
D - Saudação “Dia Internacional das pessoas com deficiência”, apresentada pelo PS; 
E - . Moção “Dia Mundial da Paz”, apresentada pelo PS; 
F - Saudação e Recomendação “Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres”, 

apresentada pelo PS; 
G - Saudação e Voto de Solidariedade “Dia Internacional dos Direitos do Homem”, apresentada pelo PS. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Sr. António Chora do BE 
“70º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
Porque com o fim da 2ª Guerra Mundial na humanidade  existiu quem desse conta da catástrofe que 
acontecera, onde o desprezo pela dignidade humana ultrapassou os mais remotos registos históricos de 
atos de barbárie cometidos, cuja memória sempre atormentou a civilização que se move pelo advento de 
um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria - há 70 
anos, exatamente em 10 de Dezembro de  1948  foi proclamada pela mais elevada inspiração humana, o 
que se denominou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Portugal por opção do regime fascista de então, autoafastou-se vindo a subscrever a Declaração dos 
Direitos Humanos só após a Revolução de Abril de 1974 e de aprovada a Constituição de 1976, que 
consagrou um Estado firmado na liberdade, na democracia e na proteção dos direitos fundamentais. 
Direitos esses que consagram nomeadamente os seguintes artigos: 

Artigo 7.º 
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a 
proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 
Este artigo, quanto a nós, combate todas as formas de discriminação, nomeadamente o racismo seja ele 
civil ou policial, pelo que assistimos com preocupação a acusação de discriminação feita pela instituição 
“SOS Racismo” sobre um recente incidente na Baixa da Banheira envolvendo a PSP e que gostaríamos de 
ver esclarecida. 

Artigo 23º 
1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias 
de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para 
a defesa dos seus interesses. 
Gostaríamos de recordar o incumprimento no nosso distrito destes direitos, nomeadamente no que diz 
respeito a aplicação do trabalho à jorna nos estivadores que deve merecer todo o nosso repúdio, bem 
como a situação dos trabalhadores da lavandaria “WashClean”, no Barreiro, que têm estado, em vigília, à 
porta da empresa, desde o dia 6 de novembro, em virtude dos salários em atraso e com vista a impedir a 
retirada de material, tendo em conta a ameaça de insolvência. 
Merece também o nosso repúdio todas as afirmações anti organização dos trabalhadores, nomeadamente 
as do primeiro-ministro, sobre a organização sindical dos estivadores. 
Considerando a alteração dos discursos onde a intolerância e até a violência têm acolhimento, a par de 
fundamentalismos religiosos ou de unilateralismos simbolizados com slogans como "américa first", a 
fazerem renascer imaginários nacionalistas onde imperam os preconceitos segregacionistas e racistas; 
Considerando a existência de milhares de refugiados, espoliados de tudo que fogem de guerras geradas 
pelos interesses no petróleo e outros recursos a par de ingerências politicas e militares na hipócrita 
"exportação da democracia", refugiados que todos os dias procuram chegar à Europa, onde ao seu 
acolhimento não faltam manifestações e politicas xenófobas por parte de vários países da União Europeia; 



   Página 4 de 40 

Considerando que a rapina de recursos oriunda dos impérios coloniais nunca parou, apenas adaptando-
se por outras formas à realidade politica dos países emergentes, hoje em consequência da disforme 
distribuição da riqueza no mundo, verificam-se fluxos de grandes massas de emigrantes que sonham fixar-
se nos países mais ricos; 
Considerando que a situação no Mundo no que diz respeito aos Direitos Humanos, não sendo de catástrofe 
à dimensão do que aconteceu há 70 anos, é no que diz respeito aos inúmeros conflitos regionais existentes 
a justificação para o aumento das despesas militares e a corrida aos armamentos, como há mais de 40 
anos não acontecia; 
A Assembleia Municipal da Moita reunida em 30 de novembro de 2018, saúda o 70º aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois os seus trinta artigos estão perenes na realidade de hoje 
- traduzem e reconhecem a dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos   
iguais e inalienáveis, constituindo o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 
Homenageando assim também a memória de todos os que se empenharam no envolvimento mundial de 
tamanha inspiração, de tão grande ancoradouro para o bem e para a paz, “como a todos os ativistas que 
no presente dão continuidade à luta por tão sublime ideário. 
Moita, 30 de novembro de 2018 
Os eleitos na Assembleia Municipal pelo Bloco de Esquerda 
Nota: enviar a todos os órgãos de comunicação social.” 
 
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: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Uma vez que também têm uma iniciativa exatamente sobre a mesma questão e porque, provavelmente, 
seria útil fazerem a discussão conjunta, propôs que efetuassem a sua leitura, o que facilitaria a própria 
gestão do tempo e do assunto. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Não tendo qualquer objeção solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento G. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
“Dia Internacional dos Direitos do Homem 
O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado anualmente a 10 de dezembro, sendo este ano 
comemorado o seu 70º aniversário. Nesta efeméride é homenageado o empenhamento e a dedicação de 
todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e por fim a todo o tipo de discriminação, promovendo 
a igualdade entre todos os cidadãos. 
A celebração da data foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas 
proclamou, a 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH). Esta 
declaração foi assinada por 58 Estados e teve como objetivo promover a paz e a preservação da 
humanidade após os conflitos da 2ª Guerra Mundial que vitimaram largos milhões de pessoas e enumera 
os direitos humanos básicos que devem assistir a todos os cidadãos. 
É proclamada a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na 
igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social 
e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla, como consignado no seu 
Artigo 1.º que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” 
Em Portugal, a Assembleia da República reconheceu a grande importância da DUDH ao aprovar, em 1998, 
a Resolução que vigora até hoje, na qual deixou instituído que o dia 10 de dezembro deveria ser 
considerado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. 
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Embora se verifique abusos e violações de direitos humanos, o instrumento tem ajudado milhares de 
pessoas a conseguir maior liberdade e segurança e também tem ajudado a prevenir violações, obter justiça 
e fortalecer leis e salvaguardas de direitos humanos nacionais e internacionais. 
Neste sentido e considerando que é nosso dever como cidadãos e, em especial autarcas, estar 
comprometidos com a promoção e o respeito universal dos direitos e liberdades fundamentais do ser 
humano, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 
1. Saudar 

a. Todas as mulheres e a todos os homens que se empenharam e sacrificaram ao longo dos séculos nas 
lutas pela conquista das liberdades que incorporam a DUDH. 

b. Todas as associações/grupos/movimentos/pessoas que são ativistas na luta pelo usufruto pleno dos 
direitos humanos. 

2. Manifestar Solidariedade com todos os cidadãos do mundo que vêm os seus direitos a serem negados 
e deturpados. 

3. Incentivar todos os munícipes a participar nas comemorações do 70º aniversário da DUDH. 
Mais se propõe a aprovação da presente saudação em minuta, para imediata produção de efeitos, e o seu 
envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais; às associações/movimentos/grupos que atuam 
nesta área, bem como a publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
Moita, 30 de novembro 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. 
 
Colocadas as saudações à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
Relativamente à saudação apresentada pela bancada do Bloco de Esquerda, obviamente, que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos é algo que também os motiva a fazer uma saudação, de tal 
forma que também acabaram por fazer uma saudação. No entanto, consideram que são aqui relatados 
alguns acontecimentos que dão alguma confusão ao texto, nomeadamente, após o artigo sétimo, no 
parágrafo que fala do “SOS Racismo”, ou seja, acham que há aqui uma confusão de conceitos que 
gostavam que fosse esclarecida. 
Claro que a parte resolutiva, a parte final, que fala sobre a saudação e a homenagem, obviamente, 
acompanham, no entanto, no resto, há algumas situações que gostavam que fossem esclarecidas. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Naturalmente que, os eleitos da CDU, acompanham, como têm acompanhado sempre, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 
Gostava de, em primeiro lugar, perguntar qual é a questão que foi levantada pelo “SOS Racismo” sobre 
um incidente na Baixa da Banheira que envolve a PSP. Não é isto que fará mudar o seu sentido de voto, 
mas é uma pergunta porque, realmente, não tem conhecimento do que se passou. 
As duas saudações são estruturalmente muito parecidas, sendo que a do Bloco é bastante mais incisiva, 
como é natural e, portanto, o seu sentido de voto será semelhante. 
 
Sr. António Chora do BE 
Para esclarecer a questão que o Sr. João Figueiredo levantou disse que tem a ver com uma denúncia que 
o “SOS Racismo” fez sobre um incidente num comboio com um jovem estudante de origem africana. 
Não pôs em causa se o jovem tinha ou não razão, a única questão que pôs é que, por qualquer 
eventualidade, quando ele saiu do comboio foi detido pelas autoridades e dessa detenção resultaram 
alguns ferimentos que o levaram ao hospital, tendo até sido acompanhado ao hospital por uma sua 
professora. Daí já se sabe como é que estas coisas vão parar, imediatamente, ao “SOS Racismo”, e não 
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gostariam de ver a PSP da Baixa da Banheira, de onde nunca surgiu uma coisa destas, envolvida nestas 
situações e por isso pensam que alguém poderia, até mesmo o Sr. Presidente da União de Freguesias, 
tentar esclarecer este assunto para evitarem o envolvimento das autoridades locais em acusações, às 
vezes, até possivelmente infundadas, mas que aconteceram na realidade. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Levantaram-se, aliás, como foi referido na intervenção da Sra. Bárbara Dias, algumas dúvidas sobre o teor 
desta saudação, nomeadamente a parte que foi questionada pela bancada da CDU, porque também 
desconheciam, efetivamente, do que se tratava. Prestado este esclarecimento acha que é preocupante 
ter isto nesta saudação porque quantifica uma suspeição. Se o sentido é ver-se esclarecida, existem 
entidades que podem solicitar esse esclarecimento, nomeadamente, o Presidente da União de Freguesias, 
o Presidente da Câmara, ou o Presidente da Assembleia Municipal para depois, eventualmente, os 
informarem, mas deixar essa nebulosa suspeição numa saudação não lhes parece, francamente, que seja 
de bom tom e pode ser um precedente que, em futuras situações, torne a coisa desagradável, pelo que 
não sabe se o Bloco quer manter este aspeto aqui ou não. 
Depois, como também aqui foi afirmado, esta envolvência de matérias misturada com esta questão, como 
aquelas que são referenciadas nos dois parágrafos antes dos considerandos, onde há um ataque ao 
primeiro-ministro, associando isto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, como se o primeiro-
ministro de Portugal não agisse em conformidade com esta declaração, levanta-lhes sérias dúvidas, 
independentemente, e isso acontece sempre, da bondade da parte resolutiva. Dá-se a “ferroadela” cá 
atrás para depois amainar o discurso na parte resolutiva, portanto isto é uma forma de agir com a qual, de 
todo, não compactuam. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Feito o esclarecimento pelo Bloco de Esquerda, sinceramente, entende-o como um alerta, como um aviso, 
até porque na explicação o Sr. António Chora dizia, e ressalvou, que nunca tinha acontecido nada do 
género, pelo que acha que tem toda a pertinência estar aqui e até considera que deve estar. 
Por outro lado, quanto aos outros considerandos que aqui estão, principalmente esta questão dos 
trabalhadores da lavandaria “WashClean” do Barreiro, que é um atentado brutal contra os direitos 
humanos, e estes trabalhadores também merecem que aqui discutam o assunto, até porque há muitas 
famílias que não têm salário há meses, e famílias do concelho da Moita, acha que pode falar em nome da 
bancada e dizer que a CDU concorda totalmente com a saudação do Bloco de Esquerda e que vão votar a 
favor. Se colocarem as duas votam a favor das duas, mas esta do Bloco é bastante pertinente. 
Uma vez que o solicitaram, vai tentar obter esclarecimentos junto do Subcomissário da Baixa da Banheira 
sobre a situação, neste sentido do alerta e de alguma pedagogia. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Submeteu a saudação apresentada pelo BE a votação. 
 
 
Submetida a saudação do BE a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; nove abstenções do PS. 
 
 
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 PS proferida pela Sra. Eurídice Pereira 
“A nossa abstenção resulta do facto de não nos revermos em parte do corpo da saudação, mas, 
obviamente, acompanharmos a parte resolutiva, como já tive oportunidade de referir anteriormente.” 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Submeteu a saudação apresentada pelo PS a votação. 
 
 
Submetida a saudação e voto de solidariedade do PS 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 aos proponentes que especificassem exatamente quais as “associações/movimentos/grupos 
que atuam nesta área” a que se referem no final da saudação, para que os serviços possam agir em 
conformidade. 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do BE proferida pelo Sr. António Chora 
“Da nossa parte votámos favoravelmente esta saudação do Partido Socialista, mas queremos dizer que 
continuamos a pensar que os direitos humanos não é algo para falarmos e pormos num quadrozinho 
pendurado em qualquer quarto, em qualquer sede de partido ou em qualquer escola, são coisas para levar 
à prática e por isso a nossa moção querer colocar na prática esses direitos humanos.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Sr. Rodrigo Pedro da CDU 
“Pelos direitos dos trabalhadores, contra a precariedade 
Os direitos dos trabalhadores continuam feridos na sua mais pura essência, os contratos coletivos de 
trabalho são por vezes uma miragem, enquanto a precariedade é uma triste realidade, que teima em não 
abandonar os que por direito reivindicam melhores condições de trabalho e melhores salários. 
O caso dos estivadores do Porto de Setúbal é apenas mais um exemplo gritante da violação do princípio 
constitucional da segurança no emprego e do emprego com direitos, passam-se os meses e anos, sem 
que se resolvam estes e outros problemas, que lesam os trabalhadores nos seus direitos e nas suas 
condições de vida. 
Ao contrário do que foi dito, em modo alarmista e provocatório por parte do patronato, o diálogo tem sido 
a ferramenta utilizada pelos trabalhadores para a resolução do problema, quer através da negociação 
direta dos trabalhadores, quer através do seu sindicato. A vergonhosa atitude do patronato em conluio 
com os sucessivos governos PS/PSD/CDS, levou à inevitável paralisação dos trabalhadores que 
simplesmente querem que a lei se cumpra e se negoceie um contrato coletivo de trabalho colocando fim 
à precariedade. 
O governo PS não interveio para colocar um fim à precariedade, preferindo dar cobertura com a polícia de 
choque a um plano orquestrado pelo patronato para furar a justa luta dos trabalhadores. Condenamos 
veemente esta postura do governo, estamos solidários com os trabalhadores, não os abandonamos, não 
olhamos para o lado como se tudo ao redor seguisse na normalidade. 
Os trabalhadores da empresa WashClean Laundries sediada no Barreiro encontram-se em vigília desde o 
dia 6 de novembro à porta da empresa. A causa desta luta são a defesa dos seus postos de trabalho e o 
pagamento dos salários e subsídios em atraso e impedir que o patronato retire as máquinas das 
instalações e liquide a empresa. 
Ao evocar estas lutas dos trabalhadores, lembramos também lutas passadas em empresas no nosso 
Concelho e arredores, liquidadas por políticas de direita, de sucessivos governos, que tanto prejudicaram 
os trabalhadores e as suas famílias e o desenvolvimento da economia local. Foram os casos da Norporte, 
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da GEFA, da AMAL, da Quimigal, da Lisnave e Setenave e de muitas outras empresas, que contavam com 
muitos trabalhadores do Concelho da Moita. 
Representantes das autarquias do Concelho da Moita, incluindo o presidente da Câmara Municipal, assim 
como presidentes de Juntas de Freguesia deslocaram-se junto dos trabalhadores em luta, manifestando-
lhes a sua solidariedade, dando mais força a esta justa luta, pela dignidade salarial e pela defesa dos 
postos de trabalho. 
Os eleitos da Assembleia Municipal da Moita pela presente moção querem demonstrar a sua firme rejeição 
à precariedade no trabalho, contra a constante violação dos direitos dos trabalhadores, demonstrando o 
seu incondicional apoio a todos os que diariamente lutam por condições dignas e na defesa dos seus 
postos de trabalho, nomeadamente aos estivadores do Porto de Setúbal e aos trabalhadores da 
WashClean Laundries. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 
1) Que os eleitos da Assembleia Municipal são solidários com a luta dos trabalhadores; 
2) Saudar todos aqueles que lutam pela erradicação da precariedade e pelos direitos dos trabalhadores. 
Moita, 30 de novembro de 2018 
Os eleitos da CDU na AM Moita” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Esta moção tem duas vertentes, mas antes de as abordar quis aqui dizer aqui que ontem a Assembleia da 
República aprovou três votos de solidariedade do Bloco, do PCP e outro do CDS, a propósito da questão 
dos estivadores e da manifestação da solidariedade. Olhando para o voto apresentado pelo PCP na 
Assembleia da República, que votou favoravelmente e sobre o qual entregará uma declaração de voto que 
anunciou, a leitura deste texto é, de facto, a noite do dia, o que dá bem conta das diversificadas posturas 
que o Partido Comunista Português tem conforme os cenários onde se apresenta. 
Relativamente a esta moção em concreto diria que ela tem duas vertentes. Uma que é a da “partidarite 
aguda” e a manipulação dos problemas das pessoas em favor dessa “partidarite” que, aliás, é uma postura 
recorrente e que tem já quarenta e tal anos, que é o tempo da democracia nas mãos do Partido Comunista 
Português. Depois uma segunda vertente, que é a vertente séria da coisa, a vertente que interessa, que é 
o facto de no século vinte e um haver um grande, um enorme desafio, e um desafio que se põe, 
particularmente, às gerações mais jovens e que têm de acompanhar, que é a necessidade de existir 
trabalho de qualidade. E o trabalho de qualidade tem dois aspetos fundamentais que é o facto de não ser 
precário, portanto haver vínculos laborais que perdurem e que deem sustentabilidade e garantias à vida, 
particularmente, como disse, dos mais jovens, porque são esses que enfrentam cada vez mais esse 
problema, e que lhes permita ter emancipação na sua vida e constituição de família e, obviamente, de 
viverem com qualidade e viverem bem, e a outra vertente que tem a ver, de facto, com o vencimento. 
São estas as duas questões, a questão do vínculo e a questão do vencimento, que constituem o tal desafio 
muito grande que têm que conseguir ultrapassar. 
Quis também aproveitar para dizer, face às acusações que aqui estão e que são uma perfeita contradição 
relativamente à postura nacional do Partido Comunista Português, que aqui vem, outra vez, sempre com 
a mesma conversa, como se isto intimidasse alguém. Não intimida rigorosamente ninguém nem cala a 
boca a ninguém com esta história da “vergonhosa atitude do patronato em conluio com os sucessivos 
governos PS/PSD/CDS”, que se recorda de ter ouvido uma expressão do PCP, quando já quase não existia 
agricultura em Portugal, a dizer “contra os latifundiários” e isto, daqui a bocado, está tudo delapidado, que 
é o caminho que, de facto, querem seguir e continuam a falar em “patronato”. 
Depois, uma mentira, uma enorme mentira: “O governo PS não interveio para colocar um fim à 
precariedade”. Mentira. Mentira. Mentira. Apenas como exemplo mais recente, que foi inclusive votado e 
louvado pelo Partido Comunista Português no país, recordou o PREVPAP na administração pública, e um 
conjunto de legislação que tem vindo sucessivamente a sair no sentido, de acordo com as situações, ou 
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de dar incentivos ou de estabelecer penalizações às empresas, e está a falar do setor privado, que 
fomentem, mais ou menos, a precariedade, mas esta realidade não é uma realidade que seja deste 
governo que está, obviamente, a incentivar exatamente no sentido de o conseguir. Aliás, o grande desafio 
é o tal trabalho de qualidade, e não é de agora. Quem não tiver memória curta, como é evidente, recordar-
se-á que não neste, mas no último governo socialista foi também, nomeadamente do ponto de vista 
legislativo, feito um conjunto de apertos à contratação de pessoas com os chamados recibos verdes. 
Depois, quando ouve falar aqui em questões de precariedade nestes termos, pela CDU, vem-lhe à memória 
o facto de ainda recentemente e pela mão deste governo, que tem o apoio do Bloco de Esquerda, do PEV 
e do Partido Comunista Português, e nesta matéria tem, com certeza que tem, a possibilidade desta 
autarquia onde estão ter regularizado quase trinta precários, ou seja, precários colocados no trabalho, 
nesse trabalho precário, exatamente pelos mesmos que criticam a precariedade. 
Em suma, acha que o sexto parágrafo resulta bem, muito bem, num espirito retrógrado, na falta de visão, 
na incapacidade de projeção de novas realidades, que é a marca, o carimbo de marca do Partido 
Comunista Português. Esta coisa de estarem permanentemente a desenterrar casos que já têm décadas 
como se fosse possível, ao desenterrarem isto, esconderem, taparem a incapacidade que têm ao longo de 
todo este tempo e, particularmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, depois destes 
acontecimentos, de atraírem para o concelho uma dinâmica económica que consiga estabilizar as pessoas 
do concelho no seu território e aqui encontrarem emprego. 
Como se fosse possível “chorarem, chorarem, chorarem, falarem em lamaçal dos outros e não descobrirem 
um dia, um dia qualquer que seja, de primavera, que há mais mundo para além desta choradeira” e que 
era importante que o Partido Comunista, de uma vez por todas, percebesse que em vez de gastar tempo 
com este tipo de quezílias, com esta “partidarite aguda”, se dedicasse a trazer para o concelho mais valias, 
dinâmica, desenvolvimento, outra coisa que não isto com que têm de conviver ao longo de tanto tempo. 
Portanto, significa isto que, sem medo, sem medo e sem medo, acompanham, claramente, a parte 
deliberativa desta moção, estão com ela, é assim, exatamente, e que estes eleitos da Assembleia 
Municipal sejam solidários com a luta dos trabalhadores e, particularmente, com a luta dos trabalhadores 
precários. Sim, é verdade, acompanham. Querem saudar todos aqueles que lutam pela erradicação da 
precariedade e pelos direitos dos trabalhadores. Sim, é verdade. Mas não o fazem com mentiras, com 
fazer ressuscitar a história de forma enviesada. 
Esta moção terá a abstenção do Partido Socialista, na certeza, exatamente, como em outros momentos 
disseram, que acompanham, acompanham, acompanham a parte resolutiva, mas não lhes vendem aquilo 
que não querem aceitar porque não corresponde à verdade, e são provocações permanentes. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
O que acabaram de ouvir é aquilo que define o PS Moita. O que define o PS Moita é o insulto, é a provocação 
gratuita. Isto que ouviram aqui é o que tem sido o PS Moita neste mandato e em mandatos anteriores. 
Estarem a ouvir alguém falar um pouco mais alto não os intimida, não os cala. Não se deixam enredar no 
lamaçal do PS. Não são eles que proíbem manifestações de agricultores. Não são eles que substituem 
trabalhadores que estão em greve com outros trabalhadores pagos a peso de ouro. Retrógrado? 
Retrógrado é este comportamento que manifestam aqui. 
O PCP não se revê nas palavras que o PS Moita teve aqui em relação a uma moção cuja única coisa que 
está a fazer é defender os direitos dos trabalhadores. Está, na prática, a mostrar aquilo que a intervenção 
do Sr. António Chora disse há pouco, que os direitos da humanidade aplicam-se. Não são para pôr numa 
moldura, aplicam-se, e estão aqui a defender a aplicação dos direitos dos trabalhadores, dos direitos do 
homem. Se não gostam, paciência, e ainda fazem referências ao último governo socialista do Engenheiro 
Sócrates. Sabem, lembram-se e ainda estão a pagar os problemas que o governo do Engenheiro Sócrates 
deixou: os problemas que o Engenheiro Sócrates deixou nas escolas do concelho, nos equipamentos do 
concelho, no centro de saúde do concelho. 
Lembram-se disso tudo e estão-se a lembrar daquilo que todos os meses, todos os meses, os 
trabalhadores portugueses estão a receber a menos. Tudo aquilo que os trabalhadores portugueses estão 
a receber a menos são muito da responsabilidade do PS e são um atentado aos direitos do homem porque, 
como provavelmente não sabem, têm uma ideia de que podem conjugar precariedade e PS, e há um nome 
que salta imediatamente à vista: Vitalino Canas. 
Portanto, os direitos aplicam-se e os direitos do homem não são para deixar numa moldura. 
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Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Só vai dizer duas coisas e a primeira é em forma de denúncia, porque é lamentável que o comportamento 
da bancada do PS aqui seja branquear o governo em tudo. Arranjam estas coisinhas e ofendem para ver 
se vão na provocação para não se falar nos problemas do governo. E, para responder à provocação e aos 
ataques ao PCP, só quis lembrar uma coisa, e só quis mesmo lembrar isto mais uma vez porque já lembrou 
várias vezes: tivesse o PS maioria absoluta neste governo nada disto tinha acontecido, porque já foram 
muitas vezes governo e não o fizeram. 
O PCP, e aqui até pode falar em nome dos outros todos, o Bloco, o PAN, Os Verdes, não apoiam o governo, 
negoceiam com o governo e obrigam o governo a tomar medidas em favor do povo. É um bocadinho 
diferente, porque o PS sozinho já lá esteve e aprofundou a precariedade, criou os recibos verdes e, 
portanto, a história está aí. 
Sobre o concelho da Moita podia dizer uma série de coisas de investimentos que vieram e podia dizer uma 
série de coisas de investimentos que não vieram, mas que fique registado que houve uma série de 
investimentos que vieram para cá por esforço das autarquias e houve uma série de investimentos que não 
vieram para cá por esforço do governo, porque houve esforço de alguns governos para não virem para cá 
coisas. Houve esforço em muitas coisas. Mas não vale a pena, até porque há pessoas na bancada do PS 
que sabem isto melhor do que o próprio, porque estiveram muito envolvidos nos processos. 
Pediu, porque estão aqui, porque são do concelho, alguns, outros não são, mas porque vivem cá, porque 
cá trabalham, que tivessem algum respeito e esta intervenção da bancada do Partido Socialista é 
lamentável, ainda por cima de uma pessoa que tem experiência, que foi provocar para haver aqui uma 
resposta. Não vai ter. A resposta é esta. A moção está aqui. É uma moção que, no essencial, não ofende 
ninguém, não ataca o governo, não ataca o governo, não ataca. Quem foi ofendido foi o PCP, mais uma 
vez, e os membros e os militantes do PCP. 
Portanto, concluiu dizendo que tivesse o PS maioria absoluta nada dos poucos avanços que aconteceram 
tinham acontecido, e sabem disto. Pensa que é lamentável tentar “descambar” aqui com a Assembleia e 
que deve ficar registado que, mais uma vez, houve uma tentativa de destabilização da Assembleia a 
discutir assuntos sérios. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu a todos para se limitarem a fazer as suas intervenções e a evitar os comentários porque têm uma 
longa ordem de trabalhos e devem fazê-lo com todo o respeito possível. 
 
Sr. Rodrigo Pedro da CDU 
Gostaria de se centrar apenas e simplesmente na moção e no seu título. É uma moção pelos direitos dos 
trabalhadores contra a precariedade. Se alguém se sentiu ofendido, ou lesado, por esta moção, e pelos 
vistos sim, é perfeitamente normal, porque é natural não se reverem nesta moção uma vez que também 
não se reveem muito na defesa dos trabalhadores, nem no fim da precariedade. 
Foi aqui dito que é “falta de visão”, mas se estar ao lado dos trabalhadores é “falta de visão” o que dizer 
dos que não os vêm. 
Quanto ao último ponto, sobre a parte da intimidação, para o PS e para o governo não existem 
intimidações, mas para os trabalhadores elas existem, e são bem reais, bem reais. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Apesar do que para aqui ouviu continua a simpatizar com a solução governativa que se arranjou porque 
ela era urgente, era necessária e continua a ser necessária. Mas este nervosismo que aqui aconteceu 
resulta do facto de haver um desejo, mal disfarçado, de se conquistar uma maioria absoluta e também um 
desejo, mal disfarçado, de impedir que aconteça uma maioria absoluta. 
Agora é certo que, por exemplo, nesta luta dos estivadores, houve logo “três argoladas numa assentada”. 
Uma foi a passividade de um governo que enviou para lá a PSP não exatamente para fazer cumprir a lei 
da greve. Como a lei da greve obriga, a PSP teria que impedir que os trabalhadores em greve fossem 
substituídos. É assim que a lei da greve determina. Pôs em causa o direito à greve. 
Um outro aspeto é a questão da precariedade. Toda a gente sabe que as inspeções de trabalho nunca 
funcionaram. Nem era necessário haver sindicato, bastava funcionarem. Logo, haveria com certeza uma 
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boa percentagem de trabalhadores com vinculo contratual estável, sendo certo também que há ali uma 
grande franja de trabalho sazonal, e aí há outra situação tipificada que, possivelmente, permite o contrato 
a prazo ou outro tipo de vínculos contratuais. Logo, aqui também há outra ilegalidade. 
Depois, há uma outra coisa gravosa que foi o facto do Sr. Primeiro-ministro, com o qual simpatiza e acha 
que foi um achado que se arranjou para esta solução governativa, mas a verdade é que ele se meteu, e 
não se devia meter, em caracterizações à organização dos trabalhadores, e isso também é uma ingerência 
que não se deve fazer. Ao mesmo tempo, a concertação social nunca se pronunciou e quando se 
pronunciou foi preocupada com as exportações que não se realizavam, ou seja, naquele conjunto em que, 
normalmente, estão dispostos a assinar “toda a trampa que lhes põem à frente”, não se pronunciaram, 
esconderam-se atrás do silêncio. Isto é que é verdade. 
Espanta-o, porque ainda por cima não tiveram aqui nenhuma atitude de azedume, que o Partido Socialista 
se tenha abstido em relação à saudação que apresentaram ao 1º de Maio, exatamente porque fazia uma 
referência à contratação coletiva. Só por isso. E não sabe se é o PS, porque se houve pessoa que no 
discurso eleitoral falou muitas vezes sobre a importância da contratação coletiva foi, exatamente, o Sr. 
Primeiro-ministro. Foi ele. O certo é que alguém se esqueceu disto pelo caminho e só porque fizeram esta 
referência o PS absteve-se, como se a contratação coletiva, como se toda a história do contratualismo, 
após o aparecimento do sindicato não fosse uma coisa importante, como se não tivesse contribuído para 
todas as relações sociais que evoluíram e marcaram, nomeadamente, a Europa. Faz de conta que isso não 
aconteceu. Faz de conta que não é importante. 
É evidente que, quando estas coisas começam a finar e as eleições se aproximam, anda toda a gente à 
procura do “politicamente correto” e, às tantas, toda a gente quer “dar no olho”, e para se perceber, 
exatamente, o que é o “politicamente correto”, aproveitou e lembrou que houve um aluno de uma 
universidade que, há quatro anos, num concurso em que ganhou o prémio, definiu que o “politicamente 
correto é uma teoria que surgiu e que se vulgarizou nos discursos políticos que propõe a ilusão, por 
eleitoralismo, de que é possível mexer na merda pelo lado mais limpo”. E é a isso que, às tantas, já estão 
a assistir porque, exatamente, neste governo, que tem grandes realizações em conjunto com o Bloco, com 
o PCP, com Os Verdes e com o PAN, sendo certo que há coisas em que não se entendem, por exemplo, 
esta moção, noutros tempos, noutras semanas, há uns meses, não teria arranjado o “sururu” que agora 
arranjou. Um discurso altamente pesadíssimo. Ora, se ainda estão a tantos meses das eleições faz ideia 
o que será um mês antes. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu que todos fossem um bocadinho “politicamente corretos” e que não dissessem determinadas 
palavras na Assembleia. 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma do PAN. 
 
 
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 PS proferida pela Sra. Eurídice Pereira 
“É, exatamente, nos mesmos termos da declaração de voto do ponto anterior. Estamos de acordo com a 
parte deliberativa, mas não nos revemos em boa parte do corpo da nota explicativa.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento C. 
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Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
“Construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira 
Há dezenas de anos que a população da freguesia da Baixa da Banheira luta por mais médicos e por um 
novo centro de saúde. O Governo em 2017 considerou que a construção do novo Centro de Saúde da 
Baixa da Banheira era urgente e prioritária e em março de 2017 assinou um protocolo com a Câmara 
Municipal da Moita para que esse fim fosse alcançado. Determinou-se que a Câmara Municipal da Moita 
cederia o terreno, executaria os projetos de especialidade mediante a entrega dos projetos de arquitetura 
por parte da ARS-LVT, que lançaria o concurso publico para a adjudicação da obra mediante a assinatura 
de um contrato-programa com a ARS-LVT que contemplaria a transferência de verbas para o suporte dos 
custos com a construção do edifício. A Câmara Municipal da Moita seria também a responsável pela 
execução dos projetos e das obras de arranjos exteriores. A Câmara Municipal da Moita já despendeu mais 
de uma centena de milhar de euros para custear os projetos de especialidade, para além do restante 
trabalho em que se empenhou. 
Em final de novembro de 2018, após a fase de elaboração dos projetos de especialidade por parte do 
município, constatamos que o processo de construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira se 
encontra atrasado, sendo que nas últimas semanas aparenta estar mesmo parado. 
Assim, e face ao exposto, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita reunidos no dia 30 de novembro 
de 2018 deliberam: 
Manifestar preocupação com os atrasos no processo de construção do novo Centro de Saúde da Baixa da 
Banheira; 
Manifestar solidariedade para com os banheirenses a quem foram criadas expectativas que ainda não 
resultaram em certezas nas melhorias das condições para a prestação de serviços públicos de saúde; 
Solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que questione o governo sobre o ponto de situação 
deste processo, de forma a esclarecermos o assunto e assim não desiludir a população que acreditou que 
finalmente o seu direito constitucional à saúde seria garantido. 
Os eleitos da CDU 
30 de novembro de 2018 
Esta moção deverá ser enviada para conhecimento ao Governo, ao Sr. Presidente da República, aos 
Grupos Parlamentares e à Comunicação Social Regional.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Do ponto de vista comparativo, acham que esta moção é urbana, o que é surpreendente, mas é urbana. 
Neste momento, sobre a questão do centro de saúde da Baixa da Banheira, de acordo com o 
acompanhamento que fazem de perto e em permanência, têm duas informações que lhe parece que 
podem ser úteis. A primeira, é que há uma tentativa, que se gostaria de ver culminada ou ainda no fim do 
ano ou no início do próximo, de a partir da reprogramação dos fundos comunitários este centro de saúde, 
que foi considerado prioritário e urgente, poder vir a ser incluído para se tentar ter uma comparticipação 
de cinquenta por cento. Obviamente que, se essa reprogramação não resultar, e como está para breve, 
terá de ser integralmente pago pelo orçamento de Estado, mas se for possível integrar-se na 
reprogramação, tanto melhor, porque também libertará verbas para outros centros de saúde pelo país. 
A segunda questão é que o processo burocrático-administrativo já estará nas mãos do Ministério das 
Finanças, por causa dos requisitos que são necessários e que têm a ver, como julga que todos sabem, 
com a repartição dos encargos, que são as chamadas “portarias de extensão de encargos”. 
Portanto, parece-lhes correto, e bem, que se atualize a informação e que se faça pelos meios oficiais que 
pode ser, obviamente, a Assembleia Municipal no sentido de, oficialmente, terem a confirmação que por 
outras vias, também oficiais, vão recolhendo a partir do acompanhamento. 
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De qualquer das maneiras, também querem dizer, sobre esta matéria, até porque ela está enquadrada 
num aspeto mais importante que tem a ver com a questão da saúde, e não podia deixar de ser porque tem 
sempre de haver qualquer coisa, porque no último parágrafo da moção é feita uma associação entre o 
centro de saúde e o facto de não estar cumprido o “direito constitucional à saúde” e à sua garantia,  que 
é uma analogia que, do ponto de vista do PS, contém algum exagero, razão pela qual sobre isto, e até ao 
final da sessão, farão chegar, por escrito, uma declaração de voto. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Para explicar esta parte do “direito constitucional à saúde” ser garantido, efetivamente, há quinze mil 
utentes sem médico de família, há pessoas que não têm acesso às consultas, há grávidas que não têm 
acompanhamento médico, há bebés que não têm acompanhamento médico, que não têm direito à saúde. 
Perante manifestações inaudíveis, e porque as acompanha todos os dias, aconselhou a membro da 
Assembleia a fazer o que o próprio às vezes faz e ir lá para a fila e falar com as pessoas porque pode ser 
que mude de ideias. Acredita que cada um tem a vivência que tem, que lida com quem lida, e o próprio 
lida com esta gente que não tem capacidade para ir ao médico privado e que tem de se sujeitar a filas e a 
estas coisas todas. Mas isto é verdade, há quinze mil utentes sem médico de família e há quem, até para 
obter uma pequena baixa, uma baixa pontual, se veja “grego” e tenha de ir para lá às cinco da manhã e 
há uns que desistem, levam falta e perdem o salário. 
Portanto, isto é um problema grave e o “direito constitucional à saúde” não é geral, mas há pessoas que 
não o têm porque há dificuldades. Não é uma desgraça, mas para estas pessoas é. Não é uma situação 
geral, mas há pessoas que não têm acesso à saúde. 
Porque acha que devem brincar, quis dizer aos seus camaradas da bancada da CDU que a questão da 
“urbanidade” foi para si, não foi para a bancada, pelo que não se devem sentir ofendidos porque também 
não se sentiu, porque só o ofende quem ele deixa ou quem ele quer, e até achou piada à forma como esta 
questão foi tratada. 
Por último, e não sendo nenhuma “alfinetada”, disse que houve mesmo um compromisso para o centro 
de saúde estar feito e que o compromisso era o final deste ano. E o que diz, e disse-o numa visita que fez 
com todos os vereadores, inclusive numa conversa muito amável que teve com o vereador, que tem como 
amigo, Luis Chula, com quem se consegue falar com “urbanidade”, é que o antigo ministro da saúde, de 
quem não tem nada contra, “esticava-se” e dava datas. 
Acredita que o centro de saúde vai ser feito, acredita que todos nesta sala querem que seja feito, mas 
também acredita que há pessoas aqui que, às vezes, “embandeiram em arco” e que o ministro também 
se deixou levar, mas tem que se ter algum cuidado. E mais cuidado tem que se ter quando se assume um 
compromisso, ele não é cumprido e a seguir não se justifica, que foi o caso. É só isso. Esta moção não visa 
ter ataque nenhum, visa questionar o governo e criar aqui um bocadinho de pressão, porque há um 
compromisso assumido e querem que aquilo seja feito e querem-no porque querem o bem-estar das 
pessoas. 
A moção não serve de ataque a ninguém, quer apenas dizer que não estão esquecidos, que há aqui um 
compromisso que querem que seja cumprido e que, mesmo que não seja no final do ano, que venha. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta 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) 
Para além da intenção manifestada pela Sra. Eurídice Pereira aquando da sua intervenção, pediu aos 
membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para manifestarem 
essa intenção. 
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NOTA: No decurso da reunião, foi entregue, por escrito, uma Declaração de Voto do Grupo Municipal do 
Partido Socialista, em conformidade com a transcrição infra: 
“É reconhecido por todos os partidos que suportam o governo os grandes avanços que se tem conseguido 
nesta legislatura face à política de cortes que imperava no governo anterior que afetaram todas as áreas 
da governação. A saúde é uma prioridade para o Partido Socialistas. 
Registe-se que aquando do início de funções deste Governo eram cerca de 1 milhão e 300 mil os utentes 
sem médico de família. A realidade é que atualmente o número está a apontar para os 500 mil. Um salto 
muito expressivo que se procura que caminhe para a cobertura total. 
Isso traduz-se em diversas ações concretas, como exemplo o Despacho do Governo que autorizou este 
recrutamento em 5 de setembro de 2017 e que tinha por objetivo dar resposta às necessidades do país e 
do nosso concelho. 
Já no corrente ano de 2018, o Governo volta a lançar um concurso prevendo 10 vagas para o nosso 
concelho, distribuídas da seguinte forma: 1 no CS de Alhos Vedros; 4 no CS da Baixa da Banheira; 4 no CS 
da Moita e 1 na Unidade de Saúde Familiar (“USF”) Querer Mais no Vale da Amoreira. 
Dessas 10 vagas, sabe-se hoje, apenas 3 foram preenchidas: 2 no CS da Baixa da Banheira e 1 na USF no 
Vale da Amoreira. Ou seja, mais uma vez os profissionais não se disponibilizaram para laborar no nosso 
concelho, o que deita por terra a ideia de que as dificuldades de recrutamento e fixação de profissionais 
de saúde seja exclusiva da interioridade. Aliás, neste concurso foram proporcionadas condições adicionais 
mais vantajosas para os médicos que mostrassem interesse em laborar no concelho, tal como acontece 
para os concelhos do interior. 
Importa ainda salientar o investimento de meio milhão de euros, nas urgências do Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo (CHBM), que entre outras coisas irá permitir melhorar as condições de vigilância e 
acompanhamento dos utentes mais urgentes. Igualmente registamos bastantes investimentos quer na 
área de diagnóstico, na nova unidade de Técnicas Endoscópicas (UTE), a orçar os 300 mil euros, ou, ainda, 
o reforço das valências da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), no que diz respeito ao 
suporte básico de vida, tendo sido uma das 33 unidades em todo o país que recebeu um Compressor 
Cardíaco Externo.  
As questões relacionadas com a saúde, são também uma prioridade para os autarcas do PS, algo que se 
traduz em ações concretas levadas a cabo ao longo do tempo, onde se destaca a titulo de exemplo, a carta 
enviada pelo Secretariado da Comissão Politica Concelhia do Partido Socialista da Moita remetida à 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), em junho de 2016 a apelar a que o 
centro de saúde da Baixa da Banheira fosse uma prioridade, reforçando os apelos que outras organizações 
locais e os cidadãos também fizeram. 
É de assinalar também a iniciativa apresentada pelos Socialistas, na Assembleia Municipal da Moita de 
28 de Setembro, que foi aprovada por unanimidade, tendo corrido na passada sexta-feira a sua primeira 
reunião. O objetivo é aprofundar através da Comissão Permanente da AM responsável pelos assuntos da 
saúde (Comissão de Desenvolvimento Económico, Intervenção e Solidariedade Sociais e Saúde), o início 
de um debate-reflexão sobre as causas para que o número de candidaturas às vagas para médicos nos 
centros de saúde e USF no concelho não estejam a ser preenchidas. A mesma Moção, recomenda ao 
Ministério da Saúde que promova um estudo que permita apurar a desmotivação dos profissionais na 
adesão às referidas vagas, devendo essa avaliação não prescindir auscultar, também, alunos de medicina 
quanto aos fatores de atratividade que elegem aquando da formulação de candidaturas para emprego no 
setor da saúde. 
No que diz respeito ao novo equipamento de Saúde na Baixa da Banheira, trata-se de um processo que 
todos ambicionamos que decorra com a maior celeridade possível, no entanto este é um processo 
administrativo-burocrático que está em curso, nomeadamente na busca de encontrar as melhores opções 
de financiamento, se possível comparticipado com verbas europeias, cujo o desfecho acreditamos estar 
para breve. 
Registe-se que é público (ver slide anexo do SNS) que a perspetiva de construção do Centro de Saúde da 
Baixa da Banheira está apontado para 2019 o que desejamos aconteça. 
Devemos trabalhar coletivamente neste interesse que deve ser partilhado por todos, onde não deve, nem 
pode haver espaço a querelas improdutivas, que nenhum ganho tem trazido à nossa comunidade. Estamos 
certos que todos queremos mais médicos e melhores infraestruturas de saúde no nosso concelho para 
servir a população que representamos. 
Tem sido sempre a nossa postura e continuará a ser.” 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
“Dia Internacional das pessoas com deficiência 
No próximo dia 3 de dezembro comemora-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Este dia foi 
proclamado na sessão plenária das Nações Unidas de dia 14 de outubro de 1992, onde se convidam todos 
os Estados Membros a que intensifiquem os seus esforços no sentido da adoção de medidas eficazes e 
sustentáveis para melhorar a situação das pessoas que possuem deficiências. 
Este dia foi proclamado com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos relativos à 
deficiência e de mobilizar a defesa pela dignidade, direitos e bem-estar das pessoas com deficiência. Com 
a sinalização deste dia também se procura aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela integração 
das pessoas com deficiência em cada aspeto da vida política, social, económica e cultural. 
Em 2006 a Assembleia Geral da ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
tendo Portugal ratificado a mesma em 2008. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
constitui um marco histórico na garantia e promoção dos direitos humanos de todos os cidadãos e em 
particular das Pessoas com Deficiência resultando de um consenso generalizado da comunidade 
internacional sobre a necessidade de garantir efetivamente o respeito pela integridade, dignidade e 
liberdade individual das pessoas com deficiência e de reforçar a proibição da discriminação destes 
cidadãos através de leis, políticas e programas que atendam especificamente às suas características e 
promovam a sua participação na sociedade. 
A Convenção reafirma os princípios universais (dignidade, integralidade, igualdade e não discriminação) 
em que se baseia e define as obrigações gerais dos Governos relativas à integração das várias dimensões 
da deficiência nas suas políticas, bem como as obrigações específicas relativas à sensibilização da 
sociedade para a deficiência, ao combate aos estereótipos e à valorização das pessoas com deficiência. 
De acordo com o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos publicado em novembro de 2017, 
existem alguns indicadores que, ainda, devem merecer a nossa particular atenção: 
- Em 2016, foram realizadas 284 queixas de discriminação com base na deficiência; 
- A deficiência é o segundo motivo mais apontado para a discriminação em Portugal (65%) e é aquele onde 
se regista a maior diferença em relação à média da UE (+15%); 
- 99% das e dos alunos com deficiência frequentam o ensino regular, 86% dos quais em estabelecimentos 
da rede pública; 
- Entre 2011-2016 o desemprego registado aumentou 26,7% na população com deficiência (importa 
atualizar os dados dos anos 2017 e 2018), tendo descido o de curta duração; 
- As pessoas com deficiência inseridas em empresas privadas com mais de 10 trabalhadores/as 
representam menos de 1% do total de trabalhadores; 
- As pessoas com deficiência representam apenas 2,3% do total de trabalhadores/as da administração 
pública; 
- O maior risco de pobreza é identificado entre as pessoas com deficiência que residem em agregados com 
baixa intensidade laboral (23,1%) ou baixo rendimento (24,8%); 
- O risco de pobreza e exclusão é experienciado sobretudo em agregados com pessoas com deficiências 
graves (36,5%). 
Existe um caminho longo a percorrer pese embora os avanços que têm vindo a ser realizados nos últimos 
anos e a relevância politica que foi dada por este Governo com a criação da Secretaria de Estado da 
Inclusão das Pessoas com Deficiência. Medidas como a Prestação Social para a Inclusão e Modelo de 
Apoio à Vida Independente, que visa, essencialmente, apoiar todas as pessoas com deficiência que 
apresentam condição socioeconómica desfavorável, assim como o modelo de apoio à vida independente 
que visa garantir a igualdade de direitos, promovendo politicas públicas que respondam às necessidades 
específicas de cada pessoa, são algumas das boas medidas implementadas e que irão contribuir para um 
maior apoio às pessoas com algum tipo de incapacidade. Programas como o “Escola Alerta!” que já vai na 
16ª edição, e desenvolvido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação o qual incentiva a que estudantes 
desenvolvam e participem ativamente em projetos que promovam a construção de sociedades mais justas 
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e inclusivas, no quadro da Democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos direitos humanos é 
um projeto com impacto e que tem tido continuidade. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 
- Saudar todas as pessoas que possuam qualquer tipo de deficiência e incapacidade, e todos os casos de 
superação; 
- Saudar as instituições do concelho da Moita, e os seus protagonistas, que diariamente trabalham com a 
missão de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade; 
Mais se propõe a aprovação da presente SAUDAÇÃO 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, 30 de novembro 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. João Faim da CDU 
Vão votar favoravelmente esta saudação, mas também percebem e também sabem ler nas “entrelinhas”, 
e não é preciso entrar na provocação, entrar, passe a expressão, na “peixeirada”, a ofender as pessoas 
para perceber o que está nas entrelinhas. Obviamente, que aqui está contido, no primeiro parágrafo após 
os indicadores, um elogio ao governo e muito bem, que venha esse elogio, mas, em abono da verdade, 
também podiam ser aqui ditos outros malefícios relativamente à política da governação dos governos do 
Partido Socialista e aquilo que não é feito, nomeadamente, na defesa e na integração das pessoas com 
deficiência. 
 
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 aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze 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) 
Por não terem sido manifestadas intenções de declarações de voto solicitou ao PS que procedesse à 
apresentação do documento E. 
 
Sr. João Palma do PS 
“Dia Mundial da Paz 
O Dia Mundial da Paz é assinalado anualmente a 1 de janeiro. A celebração da data foi estabelecida pelo 
Papa Paulo VI, em 1967, com o objetivo de afirmar no início de cada ano a esperança no predomínio da 
paz no mundo. Esta comemoração não se restringe aos católicos, incluindo assim todos os que defendem 
a paz. 
Num momento de ausência de paz em algumas regiões, dilaceradas por conflitos armados devastadores, 
como são exemplo os casos da Síria e do Iémen, e sob a ameaça de movimentos terroristas com uma 
capacidade de ação global, e em que a paz é colocada em causa por forças nacionalistas, responsáveis 
por situações de escaladas de tensão (como é exemplo o agravamento das relações entre a Rússia e a 
Ucrânia), bem como por políticas militaristas, inclusive de proliferação de armamento nuclear, o combate 
pela paz exige um forte empenhamento. 
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A construção da paz só pode ser bem-sucedida com uma forte cooperação internacional, em que prevaleça 
o respeito pelo Direito Internacional em vez das relações de domínio entre os Estados na ordem pública 
internacional. Assim nasce em 1945 a ONU, no final da II Guerra Mundial, o conflito mais mortífero da 
história da humanidade, uma organização internacional para a manutenção da paz e da segurança. A ideia 
da cooperação internacional para alcançar a paz e a segurança coletiva tem a sua raiz nas teses de paz 
perpétua, em que se destaca pela sua influência o pensamento de Immanuel Kant. A necessidade de 
criação de uma organização internacional para esse efeito teve expressão na criação da Sociedade das 
Nações no final da I Guerra Mundial, que apesar de ter fracassado foi um primeiro passo numa mudança 
de paradigma nas relações internacionais que a ONU veio mais tarde consolidar. 
O papel desempenhado pela ONU, nomeadamente a diplomacia preventiva, a mediação e as missões de 
paz, conjuntamente com um conjunto de tratados nesta matéria, como as Convenções de Genebra, a 
Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, o Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares e a Convenção sobre as Armas Químicas são assim indispensáveis. Situações 
humanitárias provocadas pelos conflitos armados, como é o caso da situação dos refugiados exigem 
também um compromisso por parte dos Estados. Aliás, no próximo dia 18 de dezembro assinala-se o Dia 
Internacional dos Migrantes. 
Assim, deve Portugal continuar a afirmar-se como país de acolhimento, por contraste com os exemplos 
negativos de egoísmos nacionais, como assistimos por exemplo nos casos da Polónia e da Hungria. É a 
única posição compatível com os nossos valores enquanto comunidade, vertidos na Constituição da 
República Portuguesa. A nível local as autarquias, pela sua proximidade, têm desempenhado um papel 
importante no acolhimento e integração de refugiados. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 
- a condenação de todas as formas de violação e ameaça da paz, 
- o fortalecimento do compromisso com a construção de uma cultura de paz 
e  
- o reconhecimento da importância da adoção de políticas municipais que contribuam para a resposta às 
necessidades de acolhimento e integração de refugiados. 
Mais se propõe a aprovação da presente Moção em minuta, para imediata produção de efeitos, e o seu 
envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos 
municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
Moita, 30 de novembro 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 moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Rui Pedro Garcia da CDU 
Concordam, no geral, com a moção. A paz é um valor que, realmente, é necessário defender na atualidade 
com bastante premência. Atravessam tempos bastante perigosos, como a moção refere, assistiram a um 
processo de esvaziamento das instituições internacionais, nomeadamente, da ONU, de vários tratados que 
têm mediado as relações internacionais entre os países. 
Têm assistido, nos últimos dois, três anos, a uma escalada da competição entre as grandes potências que 
existem hoje no mundo, nomeadamente, os Estados Unidos, com a implementação de uma guerra 
comercial com a China, com a Europa e com outros blocos económicos. 
Continuam a assistir a estas guerras por procuração na Síria, uma guerra que já vai longa e que, mesmo 
ganha, parece que não acaba. É uma realidade estranhíssima. Quem terá interesse em que ela continue? 
Assistem a este massacre que está a acontecer no Iêmen com uma população que morre de fome às 
centenas de milhar. 
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Continuam a assistir, na Palestina, a uma vergonha que se prolonga há décadas e que tem tido uma 
escalada no sentido de roubar a pátria ao povo palestiniano, a uma tensão crescente no Mar do Sul da 
China que ameaça a região e ameaça pôr em confronto os Estados Unidos com a China e os seus aliados. 
Assistem a uma ascensão de governos e regimes de extrema direita e fascistas, um pouco por todo o 
mundo, já não é só na Europa. Têm o caso do Brasil e têm também na Ásia com as Filipinas. Governos e 
regimes que têm discursos extremamente nacionalistas, belicosos e inflamatórios, muitas vezes contra 
vizinhos. 
Têm assistido a uma corrida aos armamentos com o rasgar de tratados de misseis antibalísticos, 
desenvolvimento de novos misseis, de novos caças, de novas bombas. 
Assistem também a um processo, de uma coisa que vinha dos anos oitenta e que estava um pouco 
esquecido, mas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a tentar reabilitar, que é a 
militarização do espaço, trazer o perigo da guerra para uma nova escala, um novo plano, que até agora 
ainda não assistiram. 
Assistiram agora, até com o assinalar do centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial, aos lideres 
da Europa a falarem da necessidade da criação de um exército europeu, de num novo bloco militar e, 
certamente, esse bloco não é para trazer a paz. Aliás, a Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais 
terríveis da humanidade, com mais de vinte milhões de mortos e vinte e cinco milhões de estropiados, e o 
cenário antes da Primeira Guerra Mundial parece-lhe, fazendo aqui um paralelismo, que é um cenário 
muito idêntico ao que vivem hoje, com os vários mercados existentes na altura bastante integrados, com 
uma competição forte das potências imperialistas da altura, com formação de alianças e blocos militares, 
com o desenvolvimento de novas armas. 
Naquele tempo, antes da guerra se iniciar, toda a gente sabia que a guerra ia acontecer de alguma forma, 
era sabido e pensava-se que seria uma guerra rápida por conta das novas tecnologias, com a metralhadora 
e o próprio desenvolvimento, na altura, de armas químicas. Os generais e os líderes militares das potências 
na Europa achavam que seria uma guerra rápida e, na altura, até relativamente humana, e o que se 
assistiu foi precisamente ao contrário, a uma geração de jovens europeus que foram obrigados a viver em 
condições sub-humanas nas trincheiras e a terem que marchar contra tiros de metralhadora, e foi uma 
mortandade terrível. E o que aconteceu foi precisamente isto, um acontecimento histórico, que parecia 
não ter assim tanta relevância, que foi o assassinato do Arquiduque Francisco Fernando, e que, sem 
ninguém estar à espera, incendiou o mundo todo. Crê que, neste cenário em que vivem hoje, o perigo de 
um pequeno conflito, uma pequena destabilização, pode ter consequências muito, muito, muito graves. 
Por isso, nesse sentido, a bancada da CDU vota e votará sempre aqui, em qualquer iniciativa que seja, 
para promover a paz e a cooperação entre os povos. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Gosta da moção, apenas gostava, e podiam acrescentar, referências à Arábia Saudita e ao Iêmen, e à 
corrida armamentista, nomeadamente iniciada pelo Sr. Trump, com a Arábia Saudita, que é o maior 
negócio alguma vez feito à volta do armamento, que se conheça, e o massacre que decorre, e que está a 
pôr a ONU às aranhas, em relação à questão do Iêmen. 
É verdade que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é, de facto, um “caldinho bem armado” que pode 
despoletar qualquer situação, mas isolar à explicação do nacionalismo é incorreto. Os nacionalismos estão 
dentro da própria Europa e é um “trinta e um” que aí está para durar. 
Agora, achava que aqui se devia acrescentar mais qualquer coisa. O que está, está bem, simplesmente os 
maiores “trinta e um” que têm, neste momento, e são mesmo um massacre, é a situação do Iêmen e é a 
situação permanente de Gaza, ou seja, o problema da Palestina. Ora, sem referir isto é “um trinta e um”. 
Os refugiados vêm de onde? Vêm da Líbia, da Síria, de toda aquela região, para a Europa. As ingerências 
foram feitas por quem? Num passeio pela história, desde o meio de metade do século dezanove até hoje, 
encontram-se na Líbia, na Síria, no Egipto, naquela faixa toda, mesmo chegando à Mauritânia, mais de 
duzentas intervenções militares peitas por outros países, pela França, pela Inglaterra, alguns até em 
disputa pelos dois, pela Itália, pela Alemanha. Aqueles povos nunca tiveram um descanso na ação de 
rapina destas potências europeias, e hoje têm o resultado disso tudo, daí que se deva fazer uma referência 
a estes povos e a estes países, que são os conflitos mais evidentes. 
Evidentemente, que a opção hoje pode contornar a possibilidade de uma guerra mundial, não só porque 
toda a gente tem “cagaço”, devido à potencialidade das armas, mas também porque aquele que dispara, 
mesmo que só ele disparasse, se calhar, não ficava bem. 
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Hoje estão nessa dimensão, logo os ganhos nestas guerras, que são guerras regionais, e daí terem em 
polvorosa vários conflitos bem controladinhos, vão dando, naturalmente, muito dinheirinho no negócio 
armamentista. É isto que aqui está e pensa que não vai a mais, excetuando os apetites que têm em relação 
a cercar a Rússia, mas isso é uma doença endêmica. Há gente que ainda continua a pensar que o Putin é 
comunista e é um “trinta e um” que aí está. 
De qualquer das formas, só vota esta moção se ela, de facto, tiver aqui um espelho desta realidade, senão 
não vota, abstêm-se. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Sinceramente, acha que a moção está bem construída, ainda que se possa pôr mais alguma coisa porque, 
por exemplo, logo no quinto parágrafo são dados nomes como a Polónia e a Hungria, e podia-se pôr 
Estados Unidos, Brasil, Itália, mas são exemplos. 
O que queria era acrescentar ao que foi dito, na parte, com a qual concorda, que diz “o reconhecimento 
da importância da adoção de políticas municipais que contribuam para a resposta às necessidades de 
acolhimento e integração de refugiados”, é que a Câmara Municipal da Moita reconhecida regionalmente, 
nacionalmente e até internacionalmente por esta postura. Têm um Plano Municipal para a Integração de 
Emigrantes, têm feito trabalho nesta área e nisto são um exemplo para a Europa, para o mundo e para 
muitos outros, daí que ache que não se deva mudar e que se deve continuar. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com trinta votos a favor, sendo dezasseis 
da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; uma abstenção do BE. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não terem sido manifestadas intenções de declarações de voto solicitou ao PS que procedesse à 
apresentação do documento F. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
“Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres 
Anualmente, a dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra 
as Mulheres, com o intuito de denunciar todas as formas de violência contra as mulheres no mundo e 
exigir políticas em todos os países para a sua erradicação. 
Reconhecendo a urgente necessidade de uma aplicação universal às mulheres dos direitos e princípios 
relativos à igualdade, segurança, liberdade, integridade e dignidade de todos os seres humanos e 
constatando que tais direitos e princípios se encontram consagrados em instrumentos internacionais 
(como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e na Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes), a Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua 
resolução 48/104, de 20 de Dezembro de 1993, publica a Declaração Sobre a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres. 
Este documento determina que “a violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos e 
liberdades fundamentais das mulheres e destrói ou compromete o gozo, pelas mulheres, desses direitos 
e liberdades, e constitui uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens 
e mulheres, que conduziram ao domínio e à discriminação das mulheres por parte dos homens e 
impediram o progresso pleno das mulheres, e que a violência contra as mulheres constitui um dos 
mecanismos sociais fundamentais através dos quais as mulheres são forçadas a assumir uma posição de 
subordinação em relação aos homens.” 
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Em 2017, a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registou cerca de 9 176 vítimas, sendo que 
mais de 80% eram do sexo feminino. No concelho da Moita, foram apoiadas 46 vítimas deste sexo, o que 
corresponde a 0,49% em relação à média nacional. 
Neste sentido, e verificando que a violência contra as mulheres na família e na sociedade manifesta-se 
independentemente do rendimento, da classe social e da cultura, e que deverão continuar a ser adotadas 
e aprofundadas medidas a fim de eliminar a sua ocorrência, e ao abrigo das disposições legais e 
regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 
1. Saudar 

i. o papel desempenhado por todos os movimentos que agem na crescente chamada de atenção para 
a natureza, gravidade e magnitude do problema da violência contra mulheres; 

ii. o Governo, o município da Moita e a Cooperativa de Solidariedade Social – Rumo, pela criação do 
Gabinete de Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, através da assinatura do primeiro 
protocolo da nova geração de protocolos de cooperação para a territorialização da rede nacional de 
apoio às vítimas de violência doméstica, celebrado no passado dia 29 de novembro; 

2. Recomendar à Câmara Municipal da Moita que: 
i. Promova e estimule a cooperação regional a fim de definir estratégias regionais de combate à 

violência, partilha de experiências e coparticipação em programas relativos à eliminação da violência 
contra as mulheres; 

ii. Promova iniciativas a fim de desenvolver e reforçar a sensibilização de todas as pessoas para a 
questão da eliminação da violência contra as mulheres e permitir maior conhecimento e 
consciencialização sobre esta realidade. 

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...) e a todas as associações e grupos onde 
o seu trabalho incide nesta área. 
Moita, 30 de novembro 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) 
Mais uma vez, solicitou aos proponentes que discriminassem quais as “associações e grupos onde o seu 
trabalho incide nesta área” a que se referem no final da saudação, para que não surjam situações em que 
deva ser enviado e não o seja, tal como foi solicitado pelo Sr. Presidente na última sessão da Assembleia. 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a saudação e recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Disse que a bancada da CDU ia votar favoravelmente, mas que tinha duas ou três coisinhas para pedir que 
à bancada do PS considerasse. A primeira, no terceiro parágrafo, onde diz “ao domínio e à discriminação 
das mulheres por parte dos homens”, porque consideram que não é assim porque há homens que lutam 
pela igualdade e pelos direitos das mulheres há anos, pelo que sugeriram que se substituísse “homens” 
por “exploradores”, ou algo do género, ou então retirar “por parte dos homens” porque não discrimina 
mulher nenhuma, acha que ninguém aqui nesta Assembleia o faz, e também porque há mulheres que 
exploram e discriminam as próprias mulheres. 
Outra nota, que não é para mudar nada, apenas para fazer referência a duas ou três coisas, porque é feita 
uma recomendação à Câmara Municipal da Moita, é só para lembrar que a Câmara já trabalha em muitas 
áreas neste sentido, tem acompanhado e tem feito a cooperação regional. Houve também um Gabinete 
de Apoio à Vítima até 2014, que foi criado em 2006 em parceria com a Câmara Municipal do Barreiro e 
que terminou por efeitos da troika e da falta de financiamento, portanto, isto não é novo. 
Esteve na assinatura do protocolo e ficou muito satisfeito porque, para além do Governo e destas 
instituições todas, são muitas as instituições envolvidas e, parece-lhe a si, que a recomendação está a ser 
cumprida, mas também não lhe parece mal que se reforce a recomendação e daí irem votar a favor, 
fazendo apenas esta ressalva porque também têm de defender os homens e há homens muito bons. 
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Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Trata-se de uma citação de um documento oficial e, por isso, não se pode retirar. Quando no terceiro 
parágrafo é dito “Este documento determina que” faz parte do texto da Declaração sobre a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres da ONU. Sendo uma citação de um documento oficial não se pode retirar 
nada pelo que devem reclamar junto das Nações Unidas para que atualizem o texto. 
 
Sr. Teresa Lésico da CDU 
Quis tecer apenas uma pequena consideração, também para conhecimento de toda a Assembleia 
Municipal. Aliás, acha que todas e algumas tentativas que vão fazendo nos locais onde possam estar é de 
alertar a sociedade para os casos que têm havido e para o facto de, hoje em dia, ser considerado que em 
cada três mulheres uma é agredida em violência doméstica e daí que se deva alertar, cada vez mais, a 
sociedade. 
Assim, referiu que o dia 25 de novembro foi considerado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres porque nesse dia se comemora a morte das irmãs Mariposas, feita pelo ditador da 
República Dominicana, Rafael Trujillo. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a saudação e recomendação a votação. 
 
 
Submetida a saudação e 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) 
Por não terem sido manifestadas intenções de declarações de voto perguntou se algum membro da 
Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da ordem do dia. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Transmitiu uma declaração política da CDU, em conformidade com a transcrição infra: 
“Os eleitos da CDU saúdam o acordo atingido entre municípios da Área Metropolitana de Lisboa e o 
Governo para o alargamento do Passe Social a toda a AML. 
Esta solução significa uma substancial redução de custos para as famílias com deslocações casa trabalho, 
ou casa escola, ou para as simples deslocações de lazer, porque o direito à mobilidade é isso mesmo, o 
direito à mobilidade, e não só o direito a ir trabalhar ou estudar. 
Uma solução que alarga o Passe Social a muitos milhares de habitantes, e em particular a toda a população 
do Concelho da Moita, que como todos aqui sabemos, constitui uma reivindicação de décadas! 
Trata-se de dar resposta a uma necessidade e uma aspiração da população que há muito a CDU vem não 
só alertando, mas também apresentando propostas, até agora sempre recusadas por várias maiorias PS, 
PS-PSD, PSD, PSD-CDS ou PS-PSD-CDS. 
Exemplo recente disto mesmo foi a Moção aqui aprovada por unanimidade a 24 junho de 2016, à 
semelhança do que aconteceu em todos os municípios da AML, mas cujo conteúdo chegado à Assembleia 
da República não obteve o devido seguimento, com votos contra de PS e PSD, e abstenção de BE e CDS. 
Mas este é apenas uma parte do caminho. O alargamento do Passe Social, a criação de um operador 
interno comum à AML, a simplificação tarifária e redução de custos aos utilizadores, só conseguirão ser 
verdadeiramente eficazes se a estes se juntar um brutal aumento do investimento em infraestruturas e 
em material circulante. 
Este enorme esforço com o qual os municípios se comprometem, e que no nosso concelho representa 
para já qualquer coisa como 800.000€ anuais, terá que ter correspondência em investimento do Governo 
para elevar a qualidade do serviço que é prestado às populações da AML. Um investimento ainda mais 
urgente devido ao abandono absoluto a que o sector dos transportes foi votado nos últimos anos, depois 
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de décadas em que as empresas públicas de transportes serviram de bolso sem fundo para alocar dívida 
do Estado, por via da desorçamentação e subfinanciamento. 
Nos vários modos de transporte sucedem-se as dificuldades e as supressões de serviço, colocando mais 
dificuldades a todos aqueles que os utilizam, e no concelho da Moita são muito milhares, com impactos 
muito sentidos em particular para quem se desloca diariamente para Lisboa. 
No caso da ferrovia, o exemplo da Fertagus, que por sinal foi o último grande investimento em transportes 
na AML é escandaloso e paradigmático: comboios públicos, infraestruturas públicas, explorados por um 
operador privado que ainda assim se recusa a pagar os custos de utilização das infraestruturas, resultam 
em custos mais altos para os utentes e para o Estado. Um modelo, reproduzido em vários sectores, em 
que o investimento do Estado serve para garantir os lucros ao privado. Um modelo que não pode ser 
reproduzido! 
O desafio da Mobilidade, e deste caso em particular da Mobilidade de pessoas dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa, é um desafio para a construção de uma Sociedade mais justa, mais democrática, 
que procure tratar todos por igual, e na qual, aquilo que separa utilizadores de Transporte Público dos 
utilizadores do Transporte Individual Motorizado não seja apenas uma questão de capacidade económica, 
mas onde o Transporte Público se apresente como a solução mais apetecível e racional, numa rede 
intermodal coerente e integrada, de elevada cobertura territorial, capaz de responder com conforto e 
eficiência não só aos movimentos radiais a Lisboa, mas também às deslocações dentro da periferia. 
Em suma, é preciso que o normal seja o Transporte Público. 
Fazendo este caminho, e sabendo que o transporte rodoviário é o sector de atividade que mais contribui 
com emissões de CO2 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, estaremos certamente a contribuir muito 
positivamente para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos pela ONU em 2015, assim 
como para todos os objetivos e roteiros nacionais e europeus para a neutralidade carbónica, com uma 
medida de grande impacto económico, tanto nas famílias como nas empresas, uma medida da mais 
elementar justiça social, e ainda contribuindo decisivamente tanto para a mitigação como para a 
adaptação às alterações climáticas, cujos efeitos hoje já começam a ser mensuráveis e sentidos pela 
população. 
O Município da Moita soube responder a este desafio e esperamos que o Programa Nacional de 
Investimentos 2030, atualmente em preparação, assim como o Governo, tanto este como os próximos, 
que serão responsáveis pela sua execução, saibam responder às necessidades e dificuldades que hoje se 
nos deparam, e invertam um caminho longo e tenebroso que nos conduziu à situação de calamidade em 
que hoje nos encontramos.” 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Transmitiu uma declaração política do PS, em conformidade com a transcrição infra: 
“A mobilidade urbana é um dos principais desafios para as sociedades contemporâneas. Num passado 
recente, o modelo de desenvolvimento urbano associado a um subinvestimento em transporte público 
conduziu a uma situação de forte dependência do transporte individual. 
As implicações são evidentes e são bem negativas na qualidade de vida dos cidadãos, a nível ambiental, 
na diminuição da competitividade do território, na balança externa do país, bem como, na promoção de 
injustiça social, na medida em que são as classes mais baixas que mais sofrem com os preços elevados 
dos transportes públicos. 
Assim, torna-se imperativo desenvolver uma política de transportes que privilegie o transporte público 
coletivo, os modos partilhados, a maior eficiência energética e a adoção de energias limpas, com vista 
tanto à redução do uso do veículo próprio, como à promoção da descarbonização. 
No pretérito dia 17 de outubro, a Área Metropolitana de Lisboa e os 18 municípios que a integram 
assumiram um conjunto de compromissos que são um marco para a melhoria dos transportes e da 
mobilidade dos cidadãos na região. Com o objetivo de disponibilizar uma plataforma de bilhética comum 
a todos os operadores de transportes e a criação de um sistema de bilhética único municípios, a comissão 
executiva da Área Metropolitana de Lisboa foi mandatada para a criação de uma empresa local 
(metropolitana); foi ainda aprovada a utilização de uma marca única e exclusiva para todos os serviços 
públicos de transporte rodoviário de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal da AML. 
Ainda no mesmo dia, por parte dos municípios, tendo em consideração a necessidade de cofinanciamento 
do sistema de transporte, foi assumida a comparticipação de cerca de 31.225.000 de euros. 
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Todas estas medidas apontam, com um sistema de bilhética único, ser possível circular dentro dos 
municípios a um valor máximo de 30 euros e dentro da Área Metropolitana de Lisboa a um custo de 40 
euros, medida esta, comparticipada e inscrita no Orçamento do Estado para o ano de 2019. 
Pelo exposto, os eleitos do Partido Socialista querem: 
- congratular o XXI Governo da República pela inscrição na proposta do Orçamento de Estado para 2019 
da medida que visa financiar o passe único a custos reduzidos; 
-  congratular o Conselho Metropolitano de Lisboa pela criação da empresa Transportes Metropolitanos de 
Lisboa 
e 
- congratular os municípios envolvidos pela comparticipação financeira com o objetivo de reforçar a rede 
de transportes.” 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Pediu a palavra para prestar uma informação, porque estando aqui na Assembleia Municipal não ficava 
bem se não o fizesse, e dar nota de uma coisa que está a acontecer na freguesia da Moita, que também 
tem a intervenção do município e que, desde já, quis saudar porque sem essa colaboração não seria 
possível. 
Está a decorrer, já começou e está aí por mais dezasseis meses, a obra de construção do novo edifício 
sede da Junta de Freguesia da Moita, que vai ter lugar no terreno junto aos antigos bombeiros voluntários 
que foi cedido pela Câmara Municipal que também, durante este processo, prestou apoio ao nível do 
lançamento do concurso público, através da utilização de uma plataforma, com os necessários 
acompanhamentos técnicos, e com a também necessária inscrição em orçamento municipal, que votarão 
hoje, no sentido de comtemplar uma verba para a construção do edifício sede, neste caso, no valor de 
trinta mil euros. 
Portanto, resta-lhe saudar a Câmara Municipal por este apoio, por esta colaboração indispensável à 
freguesia da Moita, indispensável à garantia de acessibilidade a todos os cidadãos e, principalmente, às 
melhores condições de trabalho aos funcionários da Junta de Freguesia. 
Pretendeu assim dar conhecimento à Assembleia que a freguesia vai ter um novo edifício público, vai ter 
um novo edifício inclusivo onde todos possam aceder e que, com certeza, será uma mais valia no serviço 
que é prestado à população. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Pediu a palavra para transmitir aos membros da Assembleia que a Comissão de Desenvolvimento 
Económico, Intervenção e Solidariedade Sociais e Saúde reuniu na passada sexta-feira, dia vinte e três, na 
sequência da Tomada de Posição que foi aprovada na passada sessão da Assembleia Municipal, na qual 
a Comissão foi mandatada para o “Debate-reflexão sobre défice de candidaturas a vagas para médicos de 
medicina geral familiar no concelho da Moita”. 
Foi uma reunião em que foi definida a metodologia, foram clarificados alguns indicadores, foi também 
solicitado um apoio técnico por parte da Câmara Municipal para poderem recolher essa informação e, 
posteriormente, voltarem a reunir com mais elementos. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Quis só referir que a transmissão online das reuniões das Assembleias Municipais tem como objetivo 
diminuir a distância entre os órgãos autárquicos e os munícipes e contribui para aumentar a participação 
dos cidadãos na vida pública do concelho. 
Assim, e dando cumprimento ao que está estipulado no artigo vigésimo primeiro do regimento da 
Assembleia Municipal da Moita, querem perguntar para quando a implementação do sistema de 
transmissão online no sítio da internet do município. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Registou a pergunta e por não ter mais nenhum pedido de intervenção, deu início passou ao período da 
ordem do dia. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Ata nº02.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 20.04.2018 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Relativamente a esta ata, que se reporta a duas reuniões, decorreram pelo menos dois momentos que 
importam registar. 
Um momento, em particular, relacionado com uma moção do PSD que tinha a ver com um fogo que houve 
no Palacete da Fonte da Prata, onde é feito um registo relativamente exaustivo sobre um processo de uma 
votação, do seu ponto de vista, muito conturbada, porque houve confusão interpretativa da metodologia 
por parte da Mesa, mas também deve dizer, em abono da verdade, que a Mesa e o Presidente têm feito, 
claramente, um esforço de condução dos trabalhos no sentido de alinharem os bons resultados, e eles 
têm vindo a verificar-se. 
Mas, particularmente no ponto nove da ordem de trabalhos, que tinha a ver com a Assembleia Municipal 
Jovem, esta ata espelha um procedimento que contestam e, por isso, vão votar contra, não pela ata 
propriamente dita, porque sobre a feitura das atas voltarão a falar, em conferência de representantes, no 
sentido de definir a forma como elas devem ser concebidas, uma vez que estão, mais ou menos, de acordo 
em relação à sua elaboração, mas a sua votação contra tem, claramente, a ver com o facto de não 
validarem o que aqui aconteceu. 
Na altura, e aqui, apesar de ir procurar, pediu ajuda à Mesa e aos serviços, na sequência deste 
acontecimento, fizeram uma solicitação que, aliás, julga ter sido entregue diretamente à Mesa no próprio 
dia em que se discutiu este ponto do projeto da Assembleia Municipal Jovem, onde requeriam que a Mesa 
lhes fizesse chegar, dadas as mexidas que foram feitas, ou a completa alteração que foi feita à proposta 
que apresentaram, aquilo que foi o entendimento da Mesa que foi a “arte final” da proposta, ou seja, como 
é que ela tinha ficado. Até hoje não sabem, porque não lhes foi respondido, que deliberação é que, afinal 
de contas, resultou do texto final dessa resolução. 
No entanto, foi-lhes enviado uma coisa que não pediram, que foi um parecer jurídico relativamente ao 
método de votação, e não solicitaram isso. Aliás, acha que, no próprio dia, se a sua memória não a atraiçoa, 
pediram uma espécie de certidão do texto final da proposta que veio a ser aprovada e que, em abono da 
verdade, não teve retorno para os membros desta Assembleia Municipal, e querem que isto lhes chegue 
às mãos até porque querem tomar procedimentos sobre esta deliberação que não podem enquanto não 
tiverem na mão a proposta que, supostamente, foi aprovada e que desconhecem qual é. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Registou o pedido e vai falar com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal no sentido de resolverem essa 
questão. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Tinha apenas uma dúvida, e que se prende com estas questões que a Sra. Eurídice Pereira colocou, que é 
se fará sentido colocar esta ata à votação existindo essa dúvida, sobre se foi ou não feito o pedido de 
certidão, ou se a devem colocar numa próxima sessão ficando, entretanto, esclarecido este assunto. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pensa que esta ata já foi trabalhada várias vezes e que este já é o texto final. 
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Sra. Eurídice Pereira do PS 
A ata espelha o que se passou aqui e é suposto que quem já esteve saiba o que é que votou, porque a 
“arte final”, certamente, foi dita pelo Presidente, mas se fizerem a leitura disto é um pouco confuso, para 
não dizer completamente confuso, mas isso fica ao critério da Mesa, o que querem é a “arte final”. 
Colocou ainda uma questão de outra ordem, porque esta sessão foi dividida em duas reuniões, mas esta 
ata espelha as duas reuniões, e a própria, por exemplo, esteve presente na primeira reunião, mas não 
esteve presente na segunda reunião. Ora, se a indicação que existe é a de não votarem se não tiverem 
estado presentes, nem sequer se podem abster, simplesmente não votam, como vão votar sendo esta 
uma ata única. 
Não percebe porquê uma vez que acha que deviam ser duas atas, ou seja, uma ata por cada uma das 
reuniões, e vai votar contra pelas razões que disse e porque esteve numa das reuniões, mas convinha, 
provavelmente de futuro, e não vão criar aqui problemas por causa disso, que as atas sejam separadas 
por causa desta realidade que acabou de referir. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante a questão, e após conferenciar com os restantes elementos da Mesa, disse que não a choca retirar 
a ata porque, pessoalmente, em termos jurídicos, não consegue definir como é a questão da votação. 
Por outro lado, uma vez que a ata está feita, questionou se alguém pretendia dar algum contributo. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Em primeiro lugar, pensa que a ata não está a ser contestada, o que há aqui é um problema de uma 
certidão que só pode ser emitida depois da ata estar pronta e aprovada. 
Depois, pensa que, segundo a lei e a interpretação que lhe dá, sendo claro que pode haver outras, havendo 
duas reuniões podem votar porque participaram da sessão e, efetivamente, vão discutir pontos onde 
participaram ainda que, obviamente, não tenham participado em todos, até porque o número de membros 
por bancada não há de mudar consideravelmente. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Porque é sempre votada uma ata em minuta, para produção de efeitos imediatos, não vê que haja 
problema em retirar a ata e trazê-la na próxima Assembleia, pelo que questionou os membros da 
Assembleia se a deviam retirar ou colocar à votação. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Sugeriu, porque não vale a pena estarem a perder tempo e porque também lhe pareceu que era essa a 
vontade de todos, que se votasse a ata e se, da consulta jurídica que fizerem, surgir, eventualmente, algum 
problema do ponto de vista legal, separam-se as atas e voltam a votar, não sendo necessário estar a criar 
um impasse por causa disto. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante a concordância de todos submeteu a ata a votação, com a ressalva de que só poderão votar os 
membros que tenham participado em pelo menos uma das duas reuniões e que, posteriormente, irão 
solicitar esclarecimento jurídico quanto ao procedimento correto em eventuais situações futuras. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Pediu desculpa por interromper a votação, mas reparou que houve elementos que se estavam a pronunciar 
que não estiveram presentes em nenhuma das duas reuniões. Pelo que foi explicado, e que até percebe, 
quem tenha estado presente pelo menos numa das reuniões pode votar dado que elas estão em conjunto, 
mas não terem estado em nenhuma e estarem a votar fá-lo pensar que esta votação está completamente 
desvirtuada. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante o exposto alertou os membros da Assembleia que se não tivessem participado em nenhuma das 
duas reuniões da sessão em apreço, não poderiam participar da votação. 
Assim, submeteu novamente a ata a votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezassete votos a favor, sendo doze da 
CDU, três do BE, um do CDS, um do PAN; oito votos contra do PS. 
 
 
2 – Ata nº05.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 28.09.2018 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Falando apenas em nome próprio disse que esta ata que vai ser aprovada daqui a pouco, porque, em 
princípio, tem todas as condições para o ser, na página vinte e dois contém uma declaração sua no 
momento em que se estava a discutir, salvo erro, a propósito de uma declaração política da CDU sobre o 
aeroporto, e o que vai fazer não é muito habitual, aliás, não é nada habitual, mas acha que é importante 
ser feito, nem que seja uma única vez. 
No dia seguinte a esta reunião, que foi o dia vinte e nove de setembro, alguém lhe fez chegar, porque 
confessa que não tem tempo para andar a ver, um post de uma rede social que é uma coisa que agora é 
muito habitual. São espaços que podem ser muito importantes, mas também são espaços que, muitas 
vezes, fazem lembrar as esquinas onde antes se fofocava, e se fofoca na mesma aí pelas ruas. 
Esse post, que tem consigo e que solicita que conste dessa ata e que conste das suas declarações, onde 
a CDU, através de um protagonista desta Assembleia Municipal, de seu nome João Figueiredo, diz o 
seguinte: “Há menos de 24h, perante a Assembleia Municipal da Moita, …” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Sra. Presidente estamos a votar a ata, isto está fora…” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Não. Estamos a discutir a ata…” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Peço desculpa…” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“… a deputada Eurídice Pereira, …” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Ou fala sobre o que está na ata ou então discute este assunto noutra altura…” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“… a deputada Eurídice Pereira, …” 
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Sr. João Faim da CDU 
“Desculpe lá Senhora Presidente. Isto é para todos. Mas afinal a senhora acha-se o quê? Superior a toda 
a gente? Não pode ser…” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“De qualquer forma isso, realmente, não é dentro da ata.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Não, desculpe. É sobre esta ata.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“Mas não foi…” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“É sobre esta ata.” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Mas a senhora está a falar sobre o post…” (sem uso do microfone) 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
“A senhora está a falar sobre o facebook…” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“É sobre esta ata. Senhora Presidente eu queria acabar de falar.” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Estamos a discutir o ponto de elaboração da ata. A ata está presente. Esse assunto está fora da ata na 
ordem de trabalhos.” (sem uso do microfone) 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
“Por mim senhora pode ler o que quiser, o que entender, não tenho medo. A mim não me cala…” (sem uso 
do microfone) 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Há menos de 24h, perante a Assembleia Municipal da Moita, …” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“Senhora Eurídice Pereira…” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
« “… a deputada Eurídice Pereira, destacada dirigente do PS, garantiu que o PS só tomaria posição quando 
fossem tornados públicos os estudos que estão a ser feitos. Afinal...” – e coloca uma imagem de uma 
tomada de posição, tanto quanto me apercebi do PS Montijo. 
Passo a ler a ata: “De uma forma muito breve quis dizer que o Partido Socialista local falará quando 
estiverem disponíveis os documentos que estão em estudo e que consta que estarão na reta final.” 
Significa isto que esta ata é o testemunho clarinho de que a instrumentalização daquilo que aqui se diz 
para os tais fins da partidarite é uma evidência. Este exemplo é um exemplo claro e não pode acontecer 
mais vezes. As pessoas têm que ser responsáveis enquanto membros da Assembleia Municipal…” 
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Sr. João Faim da CDU 
“Epá a senhora discute a ata ou não discute a ata.” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“… aqui e lá fora.” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Epá haja paciência. Haja paciência.” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“Vamos lá dona Eurídice. Por favor, já chega.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“E, portanto é de todo fundamental que aqui…” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Desculpe lá. Isto é uma falta de respeito.” (sem uso do microfone) 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“… quem invoca o que na Assembleia Municipal se passou ou o que não se passou, agora tenha a coragem 
de se retratar.” 
 
Neste momento vários membros da Assembleia Municipal manifestam-se sem uso do microfone. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“Por favor. Vá lá. Vá lá. Por favor. Bom. Seja como… Bem. Vamos lá a ver… Seja como for... Não. Não. 
Vamos lá…” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Entreguei o documento para constar da ata.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“Seja como for há um texto de uma ata que é o texto que estamos a discutir e, portanto, é sobre esse texto 
que eu agradeço que nós nos vamos situar está bem? Pronto.” 
 
Alguns membros da Assembleia Municipal continuam a manifestar-se sem uso do microfone. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“Mas eu estou a intervir agora dizendo… Sim com certeza eu… Olhe mas pelo jeito a confusão continua. 
Vamos lá a ver. Pelo jeito a confusão continua e eu parece que já tinha acabado a confusão. Vamos lá a 
ver se a gente se entende. 
Na realidade eu não tenho por muito hábito estar aqui a inibir a voz a cada um, agora eu acredito que as 
pessoas respeitam o local onde estão. Se está à discussão uma ata é para intervir de acordo com o texto 
dessa ata. Agora eu não vou estar a cortar nem estar aqui a enervar-me, nem andamos aqui todos à 
trolitada. 
Acho que as pessoas têm que saber o local onde estão e intervir de acordo. É uma ata e, portanto, agradeço 
que haja respeito por esta Assembleia. 
Sr. João Figueiredo sobre a ata ou agora...” 
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Sr. João Figueiredo da CDU 
“Eu o que tenho a dizer sobre isto é que uma vez que a acusação que me é feita foi feita por causa de uma 
afirmação minha numa rede social, que foi considerada até um local de fofoquice, com o qual não se 
misturam, mas têm alguém que se mistura por eles. Por mim o que podem fazer, claramente, é pedir-me 
para me retratar na rede social. Aqui não. Aqui tratamos daquilo que se trata na Assembleia Municipal.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
“Com certeza. Pronto. Há mais intervenções relativamente a esta ata? Não há. Vou colocar a ata à 
votação.” 
 
Alguns membros da Assembleia Municipal continuam a manifestar-se sem uso do microfone. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
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 cinco votos a favor, sendo 
treze da CDU, sete do PS, três do BE, um do CDS, um do PAN. 
 
 
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. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Informou que, até ao final da sessão, entregariam uma declaração de voto. 
 
NOTA: No decurso da reunião, foi entregue, por escrito, uma Declaração de Voto do Grupo Municipal do 
Partido Socialista, em conformidade com a transcrição infra: 
“1. Tivemos a oportunidade de referir, em momento anterior, que há necessidade de rever a estrutura das 
atas e clarificar as opções de construção das mesmas, relativamente à sua dimensão, usos de discursos 
diretos e indiretos, matéria que importa decidir em próxima reunião de coordenação dos Grupos Municipais 
com o Presidente da Assembleia Municipal; 
2. O atual formato tem algum grau de inteligibilidade em razão da mistura do uso, nas mesmas frases e/ou 
parágrafos do discurso direto e indireto e a ausência de interpretação de estilo, como, por exemplo, uma 
referência irónica é traduzida, pelo tipo de descrição, como expressão de uma exposição sem 
característica, passando a ser imperativa; 
3. As atas são documentos da maior importância porque ficam, para sempre, como a ‘voz’ dos autarcas; 
4. A presente ata é testemunho de uma realidade que veio a ser objeto de deturpação pública por parte 
da CDU, através de um dos seus eleitos na Assembleia Municipal da Moita, conforme prova documental 
que se junta em anexo; 
5. De facto, a CDU, através do seu eleito, mentiu publicamente; 
6. A páginas 22 da ata, aprovada por unanimidade, ou seja, também pela CDU e pelo eleito que tornou 
público informação diferente e deturpada da que hoje aprovou, é clara a declaração da eleita Eurídice 
Pereira que menciona “…dizer que o Partido Socialista local falará quando estiverem disponíveis os 
documentos…”; 
7. A política não pode ser pautada pela desonestidade intelectual de que este caso é exemplo; 
8. E é mesmo um exemplo mas que, pelo menos uma vez, há que registar aquelas que são práticas que 
devem levar os seus protagonistas a retratar-se; 
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9. Não vale tudo.” 
 
 
3 – IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com seis votos a favor e três abstenções, em reunião da Câmara 
Municipal realizada em 30/10/2018: 
 
“O produto da cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI) constitui receita dos municípios nos 
termos da alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73º/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI) 
Cabe aos municípios, em conformidade com o estabelecido nos nºs. 5 e 14 do artigo 112º do Decreto-Lei 
n.º 287/2003, de 12 de novembro (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), definir anualmente a taxa 
aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na alínea c) do 
nº. 1 do mencionado artigo (0,3% a 0,45%) e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 
Autoridade Tributária até 30 dezembro. 
Desta forma, considerando que a receita decorrente da liquidação de IMI se reveste de primordial 
importância para a gestão orçamental e financeira do município, considerando também o compromisso de 
execução do plano de saneamento financeiro em curso, propõe-se ao abrigo do n.º 5 do art.º 112.º do 
Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de novembro: 
 Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 

reavaliados no domínio da vigência do CIMI seja de 0,38%, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 
112.º do CIMI. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
 
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 da Câmara é a de manutenção da taxa de IMI aplicada atualmente, que é de zero vírgula trinta 
e oito por cento. Pensa que não é necessário acrescentar mais nada tendo em atenção a evolução que o 
IMI tem tido no concelho, quer a receita bruta, quer a taxa. 
Portanto, a consideração que o município teve, aliás, nem teve votos contra na Câmara Municipal, é de 
que, nesta altura, e em face até do processo de transformações que o poder local e que as competências 
das autarquias vão sofrer em breve, não é o momento para se mexer e se afetar as receitas municipais 
sem se conhecer, efetivamente, qual vai ser o quadro em que vão funcionar a partir de agora. 
 
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. João Palma do PS 
Relativamente a esta matéria têm a dizer que têm vindo, ao longo dos anos, a propor a redução das taxas 
de IMI aplicadas no nosso concelho e que, em municípios em que o PS é poder, e têm aqui perto o exemplo 
do Barreiro, a opção do PS foi baixar o IMI e a derrama para o ano de dois mil e dezanove. No concelho da 
Moita, porém, e tal como já tinha ocorrido no ano passado, a taxa de IMI volta a manter-se inalterada o 
que é, de facto, uma opção penalizadora para as pessoas e para as famílias. 
Há também uma leitura que consideram relevante, porque amiúde é argumentado pela CDU que o valor 
da taxa é relativamente baixo no contexto do distrito, mas se por um lado o valor está na verdade na média 
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do distrito, por outro, esta é uma análise incompleta. Mais significativa é a comparação com o contexto 
nacional, esse é que é o termo de comparação mais significativo. E a realidade é que Setúbal é o distrito 
com a taxa média de IMI mais alta do país e, já agora, é também o distrito com o menor número de câmaras 
que aplicam o IMI familiar. É uma opção política que a CDU tem defendido e esta é que é a realidade. 
O IMI no concelho da Moita é mesmo um valor demasiado alto, bem acima da média nacional, e em vez 
de se aproximarem das práticas mais amigas das famílias a opção foi, mais uma vez, infelizmente, a de 
manter uma carga fiscal elevada. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Antes de fazer alguns comentários quis apresentar números da colheita de IMI per capita, em que a média 
nacional foi de cento e quarenta e um euros por habitante, na Área Metropolitana de Lisboa foi de cento e 
sessenta e nove euros por habitante e na Moita foi de cem euros por habitante, portanto esta é que é, 
segundo o PS; a carga fiscal mais alta. 
A taxa do IMI, e muitas vezes confunde-se a taxa com a receita, é apenas um instrumento para chegar à 
receita. Há municípios que têm taxas muito mais baixas que a da Moita, mas têm receitas muito superiores, 
e acha que isto já ficou, mais ou menos, aclarado em anos anteriores. 
O IMI é apenas um dos pontos para o financiamento das autarquias e se é verdade que, por exemplo, no 
âmbito da AML, os municípios da margem norte cobram, em média, menos treze euros por habitante em 
IMI dos que os da margem sul, o que é verdade é que, nas receitas per capita de cada município da Área 
Metropolitana de Lisboa, os da margem norte cobram mais cem euros do que os da margem sul, e garante 
que se forem comparar a Moita com os outros estão mesmo abaixo, é só consultarem os números que 
estão no PORDATA, que é extremamente fácil de consultar. 
Por exemplo, os impostos municipais por habitante no concelho do Barreiro são quarenta por cento acima 
da Moita, no Montijo são mais cinquenta por cento, e em Lisboa que, naturalmente, será bastante superior, 
são só mais quatrocentos por cento superiores, portanto isto é que é a carga fiscal que na Moita é superior 
à dos outros municípios. 
Mas este tipo de pensamento, que até pode adjetivar como mesquinho, de que estão aqui numa 
concorrência desenfreada por ter a taxa de imposto mais baixa, sem perceber que quando estão a baixar 
a taxa estão a retirar verbas que são verbas do financiamento dos municípios que estão na lei de 
financiamento dos municípios. Uma lei que o governo não cumpre, que desvia para o orçamento de Estado, 
anualmente, milhões de euros que não são entregues aos municípios, e estão a falar, no caso do IMI em 
particular, de apenas três virgula dois por cento de toda a carga fiscal do país. É disto que estão a falar, 
de três virgula dois por cento. O governo transfere para as autarquias seis virgula três por cento, e isto são 
os dados constantes do relatório de atividades da Autoridade Tributária em dois mil e dezassete, as 
receitas de impostos para as autarquias são seis virgula vinte e oito por cento de toda a carga fiscal que 
existe em Portugal. 
Portanto, quando falam no bem-estar das famílias, o bem-estar das famílias é feito também com a taxa de 
IMI, mas é muito mais feito com o IVA, com o IRS, com o IRC, que não é cobrado às empresas e é cobrado 
em IRS às famílias, aí sim é que estão a atuar verdadeiramente no poder de compra das famílias e no bem-
estar das famílias. E até estão a falar de direitos humanos porque o que acontece é que, quando estão a 
retirar verbas aos municípios, estão a retirar possibilidades aos municípios de estarem a arranjar escolas, 
a construir escolas, a arranjar estradas, estão a retirar capacidade aos municípios de fazerem aquilo que 
eles devem fazer. E isto vai dar mau resultado porque depois, qualquer dia, à custa do populismo, porque 
estão numa competitividade desenfreada entre municípios para ver quem é que tem a taxa mais baixa, 
não há dinheiro para arranjar escolas. 
O que fazia falta era um regime de finanças locais que equilibrasse os concelhos, que desse mais àqueles 
que mais precisam e que equilibrasse os desequilíbrios que existem na Área Metropolitana de Lisboa, 
aliás, entre todos os municípios de Portugal, porque existem desequilíbrios grandes e entre a Área 
Metropolitana norte e a Área Metropolitana sul existem desequilíbrios enormes. Dentro da Área 
Metropolitana norte existem desequilíbrios enormes, dentro da Área Metropolitana sul existem 
desequilíbrios enormes, e a lei que temos só acentua estes desequilíbrios, não melhora a vida das 
populações, só piora. 
Portanto, da parte da CDU, tendo em conta o nível de impostos cobrados no concelho, e todos gostariam 
que pudessem ser mais baixos, acham que já são, com esta lei que existe agora, efetivamente, dos mais 
baixos que são cobrados na Área Metropolitana de Lisboa. 
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Sr. João Palma do PS 
Apenas para dar uma nota porque, quando se refere o valor per capita, devem perceber que ele tem esse 
valor porque, de facto, é um reflexo da situação económica do concelho e o valor é esse porque o concelho 
é, efetivamente, pobre e têm de perceber quais são as raízes desse valor. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
O concelho não é pobre, nada pobre e, quando se apresentam moções como o PS apresentou aqui, onde 
se apelava à integração de migrantes e de pessoas que queriam vir, vir depois dizer que o concelho é 
pobre, das duas uma, ou querem um concelho para gente que esteja aqui bem, ou não conhecem a história 
do concelho, ou então não querem cá as pessoas pobres. A CDU quer cá as pessoas pobres e quer que 
vivam cada vez melhor e por isso é que tem essa prática de taxas. 
Já agora, e não tem os dados, mas está registado que a taxa de esforço de uma pessoa que viva no 
concelho da Moita, em comparação com as terras à volta, ou seja, os encargos municipais a pagar são 
muito menores, e isto tem que ser visto, mas o concelho não é pobre. O concelho pode ter casas mais 
baratas, porque o IMI per capita não tem a ver com o rendimento, tem a ver com o valor das casas e com 
a taxa que cobram, mas têm este problema de ter casas mais baratas porque também sofrem problemas 
derivados de falta de investimento do poder central. Experimentem pôr a terceira travessia, como está 
prometido, e vão ver que as casas aumentam. 
Pediu ao PS que não o dissesse porque isto é violento, dizer que o concelho é pobre é violentíssimo, e o 
concelho não é pobre, o concelho tem pessoas de várias origens e há concelhos que não têm. Há concelhos 
que não têm, há terras que não têm, mas na Moita têm uma postura de receber as pessoas. Receberam 
alentejanos para trabalhar nas fábricas, receberam malta da beira para trabalhar nas fábricas, receberam 
africanos quando houve o problema da descolonização à pressa, receberam toda a gente aqui e querem 
que toda a gente esteja bem, e estão bem. 
O concelho da Moita é um exemplo de integração das pessoas e, como há pouco diziam, alguns até vêm 
do Brasil porque, por exemplo, não há médicos no Brasil, mas não estejam é à espera que venha gente 
cheia de dinheiro viver para aqui. Não, não é verdade. Vêm para cá porque conseguem pagar aqui as casas 
que são mais baratas. Agora vem gente de Lisboa, vejam bem, ao “pontapé”, e também não são pobres e, 
se calhar, vai aumentar um bocadinho porque a malta lá não consegue pagar as casas. A fuga de Lisboa 
é tremenda porque as pessoas não conseguem pagar os encargos com o município, aquilo é tremendo. 
Agora o concelho não é pobre, o concelho tem gente genial em todas as áreas, tem gente muito rica e tem 
gente pobre, mas aqui todos são bem-vindos e vão continuar a ser, pelo menos enquanto a CDU for poder, 
pelo que pediu que o PS não o diga. 
Lembra-se de uma vez, e pediu desculpa, em que o Sr. Jorge Coelho, que deve conhecer tanto do concelho 
da Moita como o próprio conhece o Dubai, disse que isto era a Roménia, que o concelho da Moita era a 
Roménia, e há aqui pessoas que estavam presentes. Isto não é a Roménia, mas também acha que se 
chegarem ao pé de algum romeno que não conheça o concelho da Moita e lhe disserem “olhe disseram 
que a Moita é a Roménia”, se calhar, ele também fica ofendido e não tem que ficar, porque até acha que 
a Roménia deve ter coisas muito boas que não conhece. Logo, o Sr. Jorge Coelho, que não conhece a Moita 
nem conhece a gente da Moita, não pode dizer isto. E o que quis pedir à bancada do PS é para não dizer 
que a Moita é pobre. Se calhar, as pessoas ganham menos porque não há grandes proprietários, sim, 
concordam, agora não venham é dizer a seguir “vamos lá ter aqui uma política integrante, tratar bem a 
todos e a todas, que os emigrantes e as emigrantes são bem vindas”. Ou então, dizem que não, põem aqui 
um muro e não entra ninguém, só entram os ricos. Para além do passaporte mostra o rendimento. 
O PS não defende isto, e o próprio sabe que não defende. É só uma caricatura, mas não digam que é pobre 
porque não é pobre e tem pessoas com grandes capacidades em todas as áreas, até no Partido Socialista. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Perante uma discussão destas, depois de tantos números e trocas de números, esclareceu que, 
exatamente à sua conta, o concelho é pobre. À sua conta é pobre, embora o IMI esteja em dia, porque a 
sua companheira foi pagar anteontem, mas não é rico e muitos dos seus vizinhos também têm uma 
reforma parecida com a sua e também têm que se levantar todos os dias para ir trabalhar porque senão 
o dinheiro não chegava. 
Uma questão que quis colocar, e até está embevecido com isto tudo, com tanta pena que têm de si pelo 
IMI que paga, é como é que depois vão fazer cartazes como têm feito se o IMI baixar? Este é um problema 
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e é bom que a malta se concentre nisto porque, de facto, custou-lhe pagar o IMI, mas o que é que iria 
pagar menos de IMI com as propostas que aqui estão? E o que é que o município não iria receber com as 
propostas que aqui estão? Têm que pensar nisto e a Moita foi sempre um concelho pobre, desprezado. 
Já disse aqui, por mais de uma vez, que na altura do 25 de Abril, era o concelho mais miserável e menos 
infraestruturado de toda esta região. E, depois de dar saltos nos primeiros quatro anos após Abril, 
acolheram o pessoal todo que veio para o Vale da Amoreira porque na zona de Cascais e Oeiras não 
gostavam que eles lá estivessem. 
Como costuma dizer, isto não é o paraíso que a CDU diz que é, mas também não é o inferno que o PS diz 
que é, e se arranjarem para aqui outro tipo de conversas é muito mais interessante, pelo que se fica por 
aqui porque, exatamente, vai aprovar aquilo que foi proposto. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Achou interessante a análise do Sr. João Figueiredo porque é, de facto, uma análise diferente e o Sr. Nuno 
Cavaco até já respondeu, em parte, porque é que existe essa disparidade entre a taxa e a receita 
arrecadada per capita. 
É fundamental que todos saibam, quem vive cá, quem conhece o concelho, os limítrofes e toda a zona 
que, quando vêm dados do INE, o concelho da Moita é, na grande Lisboa, de longe, o que tem o valor 
patrimonial por metro quadrado mais baixo de todos os concelhos. E é fácil de constatar, tendo o valor 
patrimonial mais baixo por metro quadrado e sendo o IMI calculado com base no valor patrimonial, que 
mesmo que a taxa até fosse mais alta, o valor arrecadado per capita seria sempre menor por isso mesmo, 
porque o valor patrimonial das casas na Moita é, de longe, o mais baixo na grande Lisboa. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma do PAN. 
 
 
4º - Lançamento de Derrama 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2018: 
 
“Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes 
em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, de acordo com o n.º 1 do art.º 18.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
Assim, tendo presente a atual conjuntura económica e a realidade empresarial do concelho da Moita, não 
descurando o facto de a receita proveniente da derrama de IRC ajudar a garantir o equilíbrio do orçamento 
corrente, propõe-se para o ano de 2019: 

- Que a Câmara Municipal delibere isentar do pagamento de derrama os sujeitos passivos com volume 
de negócios até 150.000 euros, nos termos do n.º 12 do art.º 18º, em conjugação com o n.º 2 do art.º 
16º, ambos do RFALEI; 

- Que a Câmara Municipal delibere aprovar o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre os sujeitos 
passivos com volume de negócio superior a 150.000 euros, nos termos do n.º 1 do art.º 18 do RFALEI. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ” 
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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 
A proposta que trazem é a da manutenção das taxas que têm sido praticadas nos últimos anos, isto é, 
isenção para os sujeitos passivos com um volume de negócios inferior a cento e cinquenta mil euros, e a 
taxa de um virgula cinco para os sujeitos passivos com um volume de negócios superior a esses cento e 
cinquenta mil euros. O entendimento que tem presidido a estes valores é o de que as micro e pequenas 
empresas, que são o essencial do nosso tecido económico, precisam ser apoiadas, porque são empresas 
que têm dificuldades acrescidas na nossa economia e, por outro lado, quanto às empresas que têm já 
uma dimensão maior, entendem que elas também devem ser chamadas a participar no bem comum e nos 
fundos públicos, tal como são os cidadãos individuais, tal como todos são, portanto as empresas que 
beneficiam das infraestruturas, que beneficiam dos serviços públicos, também são chamadas a contribuir 
para o seu financiamento, e daí a aplicação desta taxa. 
 
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. Miguel Jorge do PS 
Como sabem, o valor cobrado da derrama é residual tendo em consideração que o orçamento global da 
Câmara Municipal da Moita foi de duzentos e noventa e quatro mil setecentos e oitenta e nove euros em 
dois mil e dezasseis, e de duzentos e noventa e três mil quatrocentos e dez euros em dois mil e dezassete. 
Valores bem diferentes existem em dois concelhos vizinhos. Por exemplo, no caso do Barreiro verificou-se 
uma cobrança de quinhentos e vinte e três mil cento e setenta e seis euros e de quinhentos e vinte e um 
mil novecentos e oitenta e cinco euros, em dois mil e dezasseis e dois mil e dezassete, respetivamente. 
No caso do município do Montijo, setecentos e sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e dois euros em 
dois mil e dezasseis e novecentos mil cento e vinte sete euros em dois mil e dezassete. 
São grandezas diferentes que contrastam com a realidade do nosso concelho, e este indicador não deixa 
de ser relevante para a análise do dinamismo económico do nosso concelho, dinamismo esse que, como 
bem sabem, é reduzido. Recentemente saiu uma lista com as maiores empresas em dois mil e dezassete 
e verifica-se que no nosso concelho não existe nenhuma empresa nas cem primeiras. 
Um tecido empresarial forte e dinâmico é também um fator de desenvolvimento e fixação da população e, 
a par disto têm, como, infelizmente, também sabem, o mais baixo poder de compra da Área Metropolitana 
de Lisboa, sendo bastante longe da média nacional. É necessário que da parte da autarquia exista uma 
maior capacidade para criar condições para gerar a atratividade necessária à fixação das empresas e que 
com elas se criem os respetivos postos de trabalho. 
É necessário perguntar quais são as medidas que o executivo preconiza para criar condições para que 
este valor levante e também qual é, afinal, o papel do vereador das atividades económicas na criação 
destas mesmas condições, porque querem acreditar que o senhor vereador não se deve esgotar no papel 
de transformar uma maioria relativa numa maioria absoluta. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Não vai falar em nome de vereador nenhum, mas acha deselegante e lamentável. Ou se tem alguma coisa 
a dizer ou não se diz, mas estar a insinuar é lamentável. Há pouco pediu que tivessem atenção e ainda 
saiu pior, saiu num tom mais cordial, mas “somos um concelho pobre” outra vez, e “não fazemos nada 
para atrair”, o que é mentira porque são dos concelhos onde o número de empresas que se fixa é maior 
nos últimos anos, e isto é verdade, mas é mentira o que se diz aqui, e para denegrir o concelho da Moita. 
Porque isto não ajuda a fixar empresas, vai explicar ao Sr. Miguel Jorge como é que se criam empresas, 
que é a fazer o que a Câmara Municipal da Moita tem feito, ou seja, fazer o que compete às câmaras fazer 
para que as empresas venham para cá e o governo fazer aquilo que compete ao governo fazer para que 
as empresas também venham para cá. 
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Recordou que estão sem PROT-AML há uma “porrada” de anos, que não há desculpas para não se ter o 
plano aprovado e que esse plano considerava uma série de investimentos para a região que os governos 
não têm feito, um dos quais fundamental que é a Terceira Travessia do Tejo e que ajuda a colocar o 
concelho da Moita, por exemplo, numa centralidade que o concelho do Montijo recebeu de mão beijada, 
mal, porque a ponte que lá foi feita não era para ter sido feita lá, e cresceu à conta daquela ponte, portanto 
há aqui fatores externos que contam muito mais do que os internos. 
Mas a Câmara da Moita, como tem sido noticiado, tem conseguido atrair alguns investimentos e vão ter, 
brevemente, assim espera, a colocação de um entreposto comercial de uma grande marca, com um 
investimento de milhões, e depois é claro que vão dizer “isso não tem nada a ver com a Câmara”, mas o 
que lhe dizem, a si que não tem nada a ver com a Câmara, é que o tratamento que a Câmara dá às 
empresas é muito correto porque, por exemplo, há uma câmara do Partido Socialista, já que se falou 
noutras, e não vai dizer qual, que tem um problema com um supermercado para abrir há um ano ou que 
teve um ano para abrir e que não conseguia, portanto não vê que a Câmara não queira cá empresas, vê 
sim, exatamente, o contrário. 
Como já disse o concelho da Moita, na envolvente, é dos concelhos que regista mais empresas a fixarem-
se, mas também é caracterizado por aquilo que falavam há pouco de, por exemplo, na Baixa da Banheira, 
terem um tipo de economia que é baseado no pequeno comércio e na pequena prestação de serviços, e 
são centenas de estabelecimentos deste tipo, e não os devem querer cá? São a nossa gente. É o tal 
comércio local que lhes dizem para ir fazer compras, mas não ouviu nada disso na intervenção, ouviu falar 
em empresas grandes. E querem-nos cá ou não querem? O Montijo tem o Fórum Montijo, o Barreiro tem o 
Retail, com um volume de negócios brutal, e por isso não podem comparar. Não podem comparar. E o 
próprio não quer cá “Fórum da Moita” nenhum, e se quiserem que assumam, mas depois não vão .ao 
comércio local dizer “epá…”. Não. É disto que estão a falar, é destas empresas ou, se falarem de Palmela, 
estão a falar uma Autoeuropa. 
A verdade é que, por opção dos últimos governos, tirando este que já viram que está condicionado a outros 
partidos e que não pode fazer aquele que é o seu projeto político, houve uma série de tomadas de decisão 
que levaram a que as empresas saíssem do país. Estão amarados a um garrote que se chama Euro, estão 
amarrados a diretrizes da comunidade europeia que não os servem e, quando há pouco a membro da 
Assembleia Eurídice Pereira dizia que já não tinham agricultura, isto não acontece por acaso, acontece 
porque são mandados pela Europa e mandaram acabar com a agricultura e com as pescas e tiraram daqui 
a indústria. 
Aquilo que é a tal coisa que os deixa com mágoa e que depois alguns não percebem quando falam em 
reabilitação urbana como, por exemplo, quando se passa em Alhos Vedros e se vê aquilo tudo abandonado, 
resultou disso. Resultou de políticas nefastas para o concelho da Moita quando a seguir, por exemplo, há 
terra que representa, a Baixa da Banheira e o Vale da Amoreira, os colocam, e pediu desculpa pela 
expressão, mas é verdade, no final da autoestrada e no final da linha do comboio. Só vai lá quem tem que 
ir, e felizmente vai muita gente porque têm coisas de qualidade para irem, mas só lá vai quem tem que ir. 
Mas isto muda-se, muda-se. Muda-se com investimento do poder central e com a Câmara a continuar a 
fazer o que tem feito, porque o que a Câmara está a fazer é a resistir, e resistir muito bem, aos anos da 
troika, aos anos daquela malfada crise em que conseguiram manter e, agora, aumentar o número de 
empresas no concelho, sem grandes consequências para além daquelas que eram do contexto nacional, 
e isto também é trabalho da Câmara que nunca é dito, portanto não são um concelho pobre, têm um tecido 
empresarial e económico próprio, têm muitos estabelecimentos de pequena dimensão e, sinceramente, 
se for deste comércio que é feito no Montijo e no Barreiro, não o querem cá porque vai dar cabo do 
comércio local que emprega muita gente, e gente que é da terra. 
Aquela história do “compre no comércio local” não pode ser só dita nesta altura, e da boca de toda a gente, 
portanto se querem assumir que é assim digam, mas acha que a Câmara da Moita tem feito bem com ene 
programas, com ene iniciativas ao comércio local, à estimulação dos mercados com redução de taxas para 
os mercados e com muita atenção, e se não o tivessem feito havia muita coisa fechada. Basta acompanhar 
o trabalho da Câmara, que não é deste ano nem do outro, um trabalho que tem sido bom e reconhecido 
pelos agentes económicos de pequena dimensão e que, aliás, todos deviam reconhecer aqui por ser um 
trabalho que deu alguns frutos, porque senão, e pediu desculpa pela expressão, estavam bem “lixados”. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Como o seu camarada e amigo Nuno Cavaco disse praticamente tudo aquilo que tinha para dizer, vai 
apenas fazer uma pequena nota. 
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Não é invulgar o PS fazer aqui, nas suas intervenções, referência ao índice do poder de compra. Falam 
muitas vezes para dizer que o índice do poder de compra no concelho é baixo, mas o índice do poder de 
compra não é um dado direto, é um índice sintético que engloba uma série de parâmetros e que tem um 
valor tão interessante para o poder de compra real de um território como o do concelho da Moita que, por 
exemplo, no Montijo, no ano em que o Freeport abriu as portas, o índice do poder de compra duplicou. 
Agora vão perguntar às pessoas de Alcochete se o poder de compra deles também duplicou de um ano 
para o outro. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Uma intervenção muito rápida, e não é por ter nada contra a Câmara, nem nada disso, mas simplesmente 
contra estas declarações, contra este discurso do tipo “calimero” que o Partido Comunista faz aqui na 
Assembleia Municipal, de “coitadinhos”. São “coitadinhos” porque só o concelho da Moita é que sofre as 
agruras dos maus governos, os concelhos limítrofes, mesmo que governados pelo Partido Comunista, 
como o Barreiro (anteriormente), Palmela, Sesimbra e Setúbal não têm estes problemas, ou têm outros 
problemas, mas não estes problemas que estão a retratar aqui e vem sempre esta postura do governo 
central ser o culpado. 
O problema é que estão, sistematicamente, em último lugar, com pena sua porque é moitense, nascido e 
criado aqui, ao contrário de muitos que aqui estão e que nem sequer são de cá. 
 
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 
A lista das grandes empresas no concelho agravou-se nos últimos tempos, ou seja, já tiveram empresas 
maiores, segundo os critérios que aqui são utilizados, fruto da capacidade de atração do concelho, mas 
essas empresas encerraram ou perderam grande parte dos trabalhadores e a questão que se coloca, 
porque a Câmara teve a capacidade para as acolher, é onde é que esteve a capacidade da administração 
central e os institutos do governo para as salvar? Quando uma AMAL fecha e se perdem quatrocentos 
postos de trabalho, onde é que estiveram estas teorias todas de apoio à economia para salvar aquela 
empresa? Quando a Metalúrgica Central de Alhos Vedros ficou reduzida a uma ínfima expressão onde é 
que estavam estas teorias todas de apoio e estimulo à economia para salvar aqueles postos de trabalho? 
Aquilo que o concelho da Moita é de menos desenvolvido comparativamente com outros, aquilo que o 
concelho da Moita é numa população com menor poder de compra comparativamente com outros, não se 
deve à autarquia, deve-se à governação deste país e às opções políticas deste país, porque não é na 
Câmara que são determinados os salários mínimos nos níveis em que estão, que são determinadas as 
baixas pensões, que é determinada a precariedade, ou que são determinadas todas aquelas coisas que, 
efetivamente, determinam a condição de vida das pessoas e que determinam a economia. 
Depois, há um dado que também já aqui foi referido, e que é fundamental, de que é preciso comparar os 
pontos de partida, porque a Moita não é um concelho com fraco desenvolvimento industrial por causa da 
CDU. A Moita era um concelho com fraco desenvolvimento industrial no tempo em que que tinha aqui a 
mão-de-obra que trabalhava na CUF, portanto a indústria nunca esteve aqui, a indústria estava no Barreiro, 
depois esteve no Seixal e depois em Almada, com a LISNAVE. A indústria nunca esteve aqui por opções, 
na altura, de alguns que são familiares políticos, e não só, de alguns que por cá andam ainda hoje, ou seja, 
por uma opção ruralista da gestão de então. 
Convidou todos a lerem a publicação que a Câmara fez há dois anos sobre a indústria têxtil, a história da 
indústria têxtil, porque encontram lá dados muito interessantes sobre a evolução da indústria no concelho 
e aquilo que é a realidade, e não há discurso inflamado do PS que o altere apesar do ponto de partida ser 
muito mais atrasado. No ponto atual, o concelho da Moita está hoje mais perto dos outros concelhos da 
Área Metropolitana do que estava há quarenta anos, em mil novecentos e setenta e quatro, e está 
sobretudo mais perto em termos das condições que oferece às suas populações, porque têm essas 
condições. 
Têm menos indústria, têm menos rendimento, mas não têm menos serviços públicos, porque os serviços 
que o município presta às suas populações não temem messas com nenhum outro desta região, portanto 
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têm sido capazes, apesar de terem um ponto de partida mais baixo, apesar de terem mais dificuldades 
que os outros, de os oferecer às pessoas de quem gostam mesmo, porque não têm o desprezo que o PS 
tantas vezes aqui manifesta pelos pobres e pela população deste concelho, porque é um verdadeiro 
desprezo quando dizem “somos um concelho de pobres”. 
São um concelho de trabalhadores e o próprio tem muito orgulho de ser filho de um trabalhador. O próprio 
e o os seus camaradas têm muito orgulho por este ser um concelho de trabalhadores e prefere que sejam 
um concelho de trabalhadores do que um concelho da Quinta da Marinha ou de outro sítio qualquer assim, 
e fazem tudo para dar a esses trabalhadores, que são os deserdados deste país e das politicas do PS, as 
melhores condições de vida, para lhes dar a dignidade a que eles têm direito e é isso que o PS não faz em 
quarenta anos de governo. 
 
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. 
 
 
5 – Participação do Município no IRS 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com seis votos a favor e três abstenções, em reunião da Câmara 
Municipal realizada em 30/10/2018: 
 
“Os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior, calculada sobre a respetiva coleta liquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do CIRS, 
nos termos do n.º 1 do art.º 26 da Lei n. 73/2003, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo Município, a 
qual deve ser comunicada à Autoridade Tributária até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos. 
Desta forma, considerando que a receita proveniente do Orçamento de Estado, por via da liquidação deste 
imposto, garante o equilíbrio corrente das contas do município da Moita e considerando também as 
premissas levadas em consideração para a execução do plano de saneamento financeiro em curso, 
proponho: 
 Que a Câmara Municipal delibere manter a taxa de participação no IRS em 5% nos termos da alínea 

c) do n. º1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º, ambos do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal.” 
 
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 que apresentam é a de manter a participação do município nos cinco por cento previstos na 
lei, uma vez que, há semelhança do que têm referido todos os outros anos desde que esta medida foi 
estabelecida, o entendimento da Câmara é que a política fiscal, a progressividade do IRS e a justiça fiscal 
que o IRS possibilita, tem que ser feita ao nível dos seus escalões, das suas taxas, portanto do quadro 
nacional, e não é pelos pequenos cinco por cento que cada município tem de participação nesse valor que 
se faz política social, nem é por aí que se presta apoio às populações, razão pela qual propõem manter a 
taxa neste valor. 
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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 proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Palma do PS 
Quanto à participação do município no IRS têm aqui, mais uma vez, a opção de aplicar a taxa máxima, 
uma vez que a CDU, em relação a isto, tem colocado esta decisão por uma questão de princípio, o que é 
uma justificação que, por vezes, acaba por ser utilizada quando é útil, mas enfim. 
É também de notar que tendo um instrumento ao seu dispor que poderia, na prática, aumentar o 
rendimento das pessoas e das famílias, reforçando, a nível local, a politica de reposição de rendimentos 
levada a cabo pelo Governo, uma opção politica que a CDU tem defendido, quando têm essa possibilidade, 
enquanto poder, já não consideram desejável e o que acabam por ter no concelho é, no fim de contas, o 
pior de dois mundos. Do ponto de vista do desenvolvimento é tudo nivelado por baixo, do ponto de vista 
dos impostos é tudo nivelado por cima. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Já percebeu que isto foi uma provocação, não é posição de defesa nenhuma, para ver se destabiliza a 
bancada, pelo que quis explicar ao Sr. João Palma, porque não sabe se ele percebeu, que quem determina 
o imposto sobre o rendimento das pessoas não é a Câmara Municipal da Moita, e há maneiras de baixar 
o imposto, há politicas fiscais que podem baixar o imposto e assim repartir melhor a riqueza deste país, e 
o Governo não o quis fazer, por proposta do PCP na Assembleia da República. Para além disso, não são 
estes cinco por cento do IRS que vão melhorar a vida das pessoas, e o PCP, também na Assembleia da 
República, e o que faz lá faz aqui, não dá “cambalhotas”, propôs o aumento do salário mínimo e o PS não 
quis, propôs o aumento das pensões e o PS não quis, e o PS não está a pôr praticamente nada da 
recuperação de rendimentos porque as propostas que daí advieram até foram propostas de outros 
partidos, ou seja, do PCP, dos Verdes, do Bloco e até do PAN. 
Portanto, sabe que foi uma provocação, mas há aqui uma coisa que é um princípio de fundo, e isto não se 
faz., porque ao colocar o odioso nas câmaras sobre o IRS o que se está a fazer aqui, o que o governo fez, 
e não foi um governo do PS, foi dizer “atenção, os malandros das câmaras ficam com dinheiro dos vossos 
impostos e podem-vos devolver se quiserem”. Não disseram que a seguir deixavam de fazer arranjos nas 
escolas, estradas, o que fosse, mas disseram “os malandros das câmaras, aqueles malandros, ficam com 
cinco por cento do vosso IRS” e “vocês podiam pagar menos impostos” quando a seguir aumentaram a 
carga fiscal que, ainda hoje, é uma carga fiscal brutal. 
Fazer uma coisa destas quando não se cumpre a Lei das Finanças Locais, para si, era caso de polícia, 
porque desde setenta e nove que não se cumpre a Lei das Finanças Locais, e depois faz-se isto e ainda 
ouvem este discurso de “vamos lá dar os cinco por cento do IRS”, ainda por cima, da mesma pessoa que 
disse que são um concelho de pobres, onde a maior parte das pessoas não paga IRS, ou grande parte das 
pessoas não paga, porque não tem rendimentos para isso. Já agora, e não sendo para agora, pediu que 
um dia o Sr. João Palma lhe explicasse com que base é que fez estas afirmações, quais são os dados que 
tem, porque o próprio tem alguns e, como sabe que ele é inteligente, duvida que tenha olhado bem para 
isto, mas sim que tenha sido mesmo só para fazer uma “provocaçãozinha”. 
A CDU não concorda com este princípio de passar o odioso para as câmaras municipais e para assembleias 
municipais. Se se quer devolver cinco por cento do IRS tira-se na fonte. Foi o que propuseram em todo o 
lado. Proponham todos e depois, como até têm aqui uma pessoa que está na Assembleia, faça lá a sua 
intervenção e diga “eu proponho que se baixe cinco por cento do IRS a todos os portugueses” que o PCP 
lá estará ao lado da deputada Eurídice Pereira a bater palmas. Agora se não o faz lá não o venha fazer 
aqui porque não faz sentido, isto foi só uma provocação. 
Isto é odioso e devia ser visto no sítio certo. É passar o odioso para a câmara municipal e para assembleia 
municipal, como em tudo o resto, porque, infelizmente, é assim e cinco por cento no IRS não alivia família 
nenhuma, não dá benefício a família nenhuma, o que dá já deu e à Câmara dá muito jeito, principalmente 
a uma câmara que têm um orçamento baixo quando comparado com as outras câmaras aqui ao lado. A 
questão é que isto é passar o odioso para as câmaras municipais e para assembleias municipais e isto 
não se faz, isto foi uma “habilidadezinha” para dizer às pessoas “tomem lá aqui um bocadinho”, “tiram 
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dez tome lá aqui um e a malta fica contente” e acha que não se deviam prestar a estes serviços, portanto 
acha muito bem que a Câmara Municipal fique com o que tem direito. 
Mas, e por último, também achava bem que todos aqui lutassem para que a Lei das Finanças Locais fosse 
cumprida. A Lei das Finanças Locais nunca foi cumprida, aliás, o Primeiro-ministro diz que lá para dois mil 
e vinte e um ou vinte e dois poderá ter condições de cumprir esta nova lei que já vai numas quantas 
versões, portanto nunca foi cumprida e milhares de milhões de euros foram sonegados à população da 
Moita, e aos outros concelhos todos, porque não são os piores, são iguais aos outros, porque a lei não foi 
cumprida e o dinheiro ficou no poder central. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Esta questão da politica fiscal do município, que não é do município, da atração dos ricos e das grandes 
empresas, é uma falácia facilmente comprovável, porque se verificarem no gráfico que trouxe consigo a 
variação da população em alguns concelhos da Península e da Área Metropolitana de Lisboa, vêm que 
dois concelhos estão a variar a par, em que a subida é a par, que são aqueles que são melhor servidos 
pela ponte Vasco da Gama, o Montijo e Alcochete. 
Se virem a linha que está em baixo, que é a do concelho que é servido com as melhores acessibilidades 
da Área Metropolitana de Lisboa, ou seja, Lisboa veem que é o que está a descer, e está a descer mais do 
que todos os outros. É aquele que tem a taxa de IMI baixa, que dá uma percentagem do IRS aos seus 
habitantes, mas, mesmo assim, eles não conseguem continuar a viver em Lisboa, têm que sair, e vão para 
o Montijo, para Alcochete, para Sintra, para a Amadora. 
Depois verificam que os dois concelhos que estão no meio das duas pontes, os que estão afastados, são 
os que estão a par no fim da linha, ou seja, existem evidências claras de que o ordenamento do território 
e as acessibilidades têm uma influência muito grande e direta na fixação das populações e na fixação das 
empresas no território do concelho, portanto podem ter aqui a política fiscal mais agressiva, podem 
delapidar aquilo que são as receitas do município, mas não resolvem este problema. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma do PAN. 
 
 
Sr. António Chora do BE 
Alertou que, de acordo com os estatutos, esta sessão deve acabar às zero horas e trinta minutos, sendo 
que poderia ter trinta minutos de tolerância se já estivessem já a meio de um ponto da ordem do dia, o 
que não é o caso. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante a concordância de todos e em conformidade com o nº2 do artigo 27º do Regimento da Assembleia 
Municipal da Moita informou que se suspendia a sessão e que a mesma teria continuação, tal como seguiu 
na convocatória, numa segunda reunião a realizar no dia sete de dezembro de dois mil e dezoito, pelas 
vinte e uma horas. 
Suspendida a ordem do dia, deu indicação à 2ª Secretária, Tânia Ribeiro, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
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A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
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. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, eram zero horas e quarenta e um minutos do 
dia um de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

A Presidente 
 
 

O 1º Secretário 
 
 

A 2ª Secretária 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- Slide referido na declaração de voto apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, no âmbito 

do documento C – Moção “Construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira”; 
-  Post entregue pela Sra. Eurídice Pereira do Grupo Municipal do Partido Socialista, no âmbito da 

discussão do ponto dois da ordem de trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em três compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 


