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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0006/XII/2018 

Sessão Ordinária de 30/11/2018 

2ª Reunião – 07/12/2018 

 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre do 
Edifício Sede do Município realizou-se a segunda reunião da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 
trinta de novembro de dois mil e dezoito, a fim de continuar a deliberação da 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. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

 
-  Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 

-  Manuel Nunes Marques foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 

-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Carmen Sofia Pereira Lima 

- Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio 

-  Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro foi substituída por Francisco da Conceição Feio 

 
 
Verificação de ausências: 

 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
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Estiveram presentes os seguintes Membros do Executivo Camarário: 

Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores 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. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para proceder à constituição da Mesa, uma vez que está um membro em falta, e em conformidade com o 
nº4 do artigo 15º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, designou a membro Tânia Sofia dos 
Anjos Ribeiro para a composição da mesma. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Sr. Daniel Demétrio 
Expôs diversas situações relativas à Baixa da Banheira e, por último, questionou a razão de não haver 
transmissão online das sessões. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Procedeu ao esclarecimento das questões colocadas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De seguida perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as 
questões colocadas. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Relativamente à transmissão online também colocaram esse tema na última reunião para que lhes fosse 
dado o ponto de situação sobre os procedimentos a ter, face a esse ponto que ficou incluído no Regimento, 
mas não sabe se, entretanto, há informação de quando será possível transmitir as sessões da Assembleia 
Municipal. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Sobre os assuntos colocados, a CDU louva sempre que eles são apresentados nos locais certos, para 
permitir uma discussão pública saudável, e registam com agrado que estas questões sejam colocadas. 
Sobre a ponte de pedra, para além daquilo que o Sr. Presidente da Câmara já falou, podia adiantar que 
ainda estão à espera de elementos que as Infraestruturas de Portugal ficaram de enviar e que ainda não 
enviaram. Todavia, esta não é a primeira abordagem, não a esta entidade, à entidade anterior, porque 
este é um problema com muito tempo e como diz, porque conhece alguma coisa, o problema é complicado 
de resolver e também não lhe parece, sabendo o que sabem hoje, que seja fácil de resolver. Entretanto, 
houve uma conversa consigo, com o vereador Miguel Canudo e com a empresa, em que ficaram de estudar 
uma solução que permitisse que as pessoas conseguissem passar ali em segurança, principalmente as 
pessoas com mobilidade reduzida, com carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas. 
Porque houve uma questão à qual o Sr. Presidente da Câmara não respondeu, que tem a ver com a 
cobertura no Parque José Afonso, disse que essa é uma proposta da Junta com a Câmara há muitos anos 
e que isso custa muito dinheiro. 
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Ainda que não queira dar respostas pela Câmara, mas uma vez que o Sr. Daniel falou no terreno onde era 
feito o antigo mercado, pediu que lhe permitissem que fizesse uma pequena introdução. 
Uma parte daquele terreno é da Câmara Municipal da Moita, outra parte é de particulares, com projetos 
de urbanização que não estão concluídos, e o que estava previsto para a parte do terreno que é da Câmara 
Municipal da Moita era a construção de um pavilhão multiusos que teve, inclusive, o projeto aprovado e 
que não foi feito por incumprimento do governo na altura, salvo erro, em dois mil e seis dois mil e sete, e 
este pavilhão multiusos dava resposta à tal falta de espaços com cobertura no concelho, aliás, na região, 
porque era um pavilhão que permitia a prática de desportos de pavilhão com grandes eventos, um pavilhão 
como muitos fizeram no país e que, infelizmente, fizeram-se em muitos lados do país e por opção de 
política do governo na altura não se fez aqui, porque este pavilhão é da geração, por exemplo, do pavilhão 
de Guimarães, e um pouco por todo o lado, e isto respondia. A Câmara gastou dinheiro com o projeto, ele 
está aí, mas será quase impossível fazê-lo sem apoios exteriores, nem acha que estejam em condições de 
o estar a pensar num curto prazo. 
Sobre a transmissão online a posição da CDU é a de que o assunto deve ser apurado, uma vez que já 
foram apresentados argumentos que devem ser debatidos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
6 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com três votos contra, cinco votos a favor e uma abstenção, em 
reunião da Câmara Municipal realizada em 30/10/2018: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2019. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2019, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Para ser sintético e entrando diretamente na questão dos números, sendo que depois, à medida que referir 
os números referirá também os objetivos, mas iniciando, desde logo, pelos números, é um orçamento que 
prevê uma receita de trinta e quatro milhões e quatrocentos mil euros, o que representa uma variação 
positiva de nove vírgula seis por cento, portanto um acréscimo de três milhões de euros relativamente ao 
orçamento de dois mil e dezoito. Este acréscimo deve-se fundamentalmente ao acréscimo das 
transferências correntes do orçamento de Estado, que é na ordem dos oitocentos mil euros, e ao acréscimo 
por via do programa Portugal 2020, portanto, da candidatura aos fundos comunitários que o município 
tem garantido e que, algumas delas, estão em fase de execução, outras em projeto, outras em concurso, 
em que se prevê, durante o ano de dois mil e dezanove, um investimento global na ordem dos dois milhões 
e meio de euros, portanto, um acréscimo de receita na ordem dos dois milhões e duzentos mil euros nesta 
matéria. 
Do lado da receita aquilo que se pode considerar é que, de facto, há uma estabilidade, fundamentalmente, 
do ponto de vista das receitas próprias, das várias origens. Quer nas taxas, tarifas, impostos, há uma 
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estabilização o que pode ser visto dos dois pontos de vista, naquela famosa analogia do “copo meio cheio 
ou do copo meio vazio”, em que por um lado é bom que haja uma estabilidade, sobretudo se compararem 
com os anos de há seis ou sete anos atrás, em que houve um decréscimo acentuado de receitas e uma 
indução de uma grave crise no poder local e nos municípios, e no município da Moita, em concreto, em 
resultado desses fatores. Portanto, haver uma estabilidade, por esse lado, é positivo, por outro lado, 
naturalmente, gostariam que as receitas estivessem a crescer porque mais receita significa mais 
capacidade de intervenção, significa mais capacidade de resposta aos problemas, pelo que esta 
estabilização das receitas não é aquilo que desejavam porque, naturalmente, desejavam ter mais. 
Sobre a repartição das receitas a maior fonte de receitas continua a ser do orçamento de Estado, como já 
referiu, de mais de doze milhões de euros e a outra grande fonte de receita são os impostos diretos, 
portanto os vários impostos municipais, ou seja, o IMI, o IMT e a Derrama sendo que, por ordem 
decrescente de grandeza, são estes três que, no fundamental, representam cerca de nove milhões de 
euros na receita, bem como a venda de bens e serviços que representa quase sete milhões de euros e 
que é a outra grande fatia de receitas correntes. As receitas de capital são, fundamentalmente, as receitas 
do orçamento de Estado, que são bastante reduzidas neste âmbito, as receitas de fundos comunitários 
que, como disse, vão ter em dois mil e dezanove uma verba bastante significativa e ainda outras pequenas 
receitas. 
Do lado da despesa, naturalmente, a estrutura não sofre alterações significativas ao longo dos anos, 
porque a estrutura de despesas dos municípios é muito marcada, muito condicionada, por aquilo que é a 
natureza dos municípios, das suas atribuições e da prestação de serviços que executam. 
Uma fatia significativa, de cerca de quarenta e três por cento do orçamento, é de despesas com pessoal, 
sendo de referir que as mesmas estão a readquirir alguma normalidade, o que quer dizer que depois de 
um período, mais uma vez o período da troika, embora ele tenha, de facto, começado antes da troika 
propriamente dita e durado para além da troika, mas, por comodidade de expressão, no período da troika 
as despesas com pessoal diminuíram, e diminuíram face aos cortes salariais e face à imposição de 
redução de pessoal, e o que acontece agora é o retorno à normalidade. E esse tal retorno à normalidade 
é os trabalhadores, aqui como em qualquer lado, terem progressões na carreira e terem promoções 
salariais na sequência das progressões na carreira, terem aumentos salariais, que têm sido muito 
limitados e que ainda não foram além dos aumentos do salário mínimo, mas que também estão a existir, 
para além do facto de também terem cessado as interdições de contratação de pessoal, que os fez iniciar 
um processo de recomposição dos quadros do município. Um processo que estão a fazer de forma lenta, 
faseada, para não pôr em causa a solidez das finanças da autarquia, mas que, ainda assim, e durante o 
ano de dois mil e dezoito, já significou a entrada de cerca de vinte trabalhadores e durante o ano de dois 
mil e dezanove continuarão a levar até ao fim alguns dos concursos que estão em curso, em que também 
existirá uma entrada, ou provavelmente um bocadinho abaixo, de cerca de vinte trabalhadores. 
Todavia, este não é o saldo liquido porque estas foram as entradas, mas também houve saídas, porque 
há sempre pessoas que se aposentam, pessoas que falecem e, portanto, o saldo em dois mil e dezoito é 
de apenas mais dez trabalhadores e em dois mil e dezanove, provavelmente, será qualquer coisa do 
mesmo género. Isto para dizer que só este regresso à normalidade, do ponto de vista das despesas com 
pessoal, já significa um acréscimo de despesa na ordem dos seiscentos mil euros, previsto para dois mil 
e dezanove, sendo que ainda não se tinham contabilizado os efeitos dos aumentos salariais porque só 
hoje se ficou a saber e que, para já, incidirão apenas no salário mínimo, o que abrange cerca de quinze 
por cento dos trabalhadores do município. 
As despesas municipais são muito condicionadas por um conjunto de despesas que não sendo 
tecnicamente despesas fixas, na prática, se comportam como se de despesas fixas se tratassem e que 
consomem grande parte do orçamento. E estão a falar de coisas como o tratamento de águas residuais 
em que está orçado um milhão seiscentos e cinquenta mil euros, o tratamento de resíduos sólidos com 
oitocentos e vinte e cinco mil euros, encargos de instalações, que são os encargos com a energia elétrica 
para as instalações municipais, oitocentos mil euros, a iluminação pública que é quase um milhão de 
euros, combustíveis e lubrificantes quatrocentos e sessenta e cinco mil euros, comunicações duzentos e 
quarenta e seis mil euros, transportes escolares cento e cinquenta mil euros, encargos de cobrança de 
receita, que é também um encargo significativo e que são os pagamentos à Autoridade Tributária por fazer 
a cobrança dos impostos do município, duzentos e sessenta e sete mil euros, aluguer operacional de 
viaturas duzentos e oitenta e oito mil euros, contratos de assistência técnica, seguros, etc. Isto significa 
que uma fatia muito significativa do orçamento municipal tem o destino traçado à partida, porque são 
despesas que, como disse, não são tecnicamente despesas fixas, mas que, na prática, se comportam 
como se de despesas fixas se tratassem. 
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Para além destas que identificou há um outro conjunto de rubricas orçamentais e de despesas, que se 
consultarem os orçamentos ao longo dos anos constatam que elas se mantêm, que são todas aquelas 
rubricas que têm a ver com a conservação e manutenção afetas aos diversos setores da atividade 
municipal, ou seja, de redes de águas, de redes de saneamento, de parques e jardins, de parques infantis, 
de escolas, enfim, da mais diversa atividade da Câmara que consome mais uma fatia grossa do orçamento 
municipal para garantir a capacidade dos serviços municiais de executarem as suas tarefas quotidianas e 
as suas obrigações de serviço público. 
Isto quer dizer que o que sobra para investimento, o que sobra para ações novas é, de facto, uma parcela 
pequena do orçamento, de qualquer orçamento e deste também, que este ano tem um acréscimo, como 
disse, por esta entrada de cerca de dois milhões e meio de euros que se prevê de investimentos 
relacionados com o quadro comunitário mas que, para além disso, a parte de despesas de capital, de 
investimento propriamente dito, é sempre uma parte reduzida do orçamento que fica aquém daquilo que, 
naturalmente, desejavam. 
Importa aqui referir que continuam a ter uma cativação de verba muito significativa e que irá, por mais 
dois anos, reduzir as disponibilidades do município. Está a falar do pagamento dos empréstimos de longo 
prazo, portanto, do serviço da dívida, que está prestes a concluir-se, mas que significa ainda mais dois 
anos, no essencial, depois sobra uma verba já pequena. São dois milhões e meio de euros por ano de 
serviço da dívida, portanto se tivessem essa disponibilidade, e é fácil para todos perceberem, mesmo que 
não fosse de todo, bastava mais dois milhões de euros, já era um fôlego diferente, designadamente, para 
a capacidade de investimento do município. 
Mas a dívida está aí e estão a cumpri-la, e acha que isso também é de realçar porque, apesar do esforço 
que o pagamento de um montante com esta dimensão significa, a verdade é que a estão a cumprir não 
deixando de ter a tal capacidade de prestar os serviços quotidianos, uma vez que aquilo que, de facto, é 
sacrificado é a capacidade de investimento, essa sim é que é menor do que seria se tivessem mais esta 
verba à disposição para poder aplicá-la onde desejassem. 
Por último, e como conclusão, para não entrar em mais detalhes que depois poderão ser abordados na 
sequência das questões que lhe forem colocadas, este é um orçamento que corresponde, no essencial, 
áquilo que entendem que são as suas obrigações e aquilo que entendem que é necessário ao concelho, 
centrando-se, fundamentalmente, na prestação do serviço público, que é a sua tarefa principal, mas não 
perdendo de vista, embora não tenha, necessariamente, uma tradução orçamental significativa, porque 
acaba por se diluir na atividade normal e no financiamento normal dos diversos setores da Câmara, a 
valorização do território, a captação de investimento, a melhoria do bem-estar das populações, o papel 
fundamental que a autarquia tem na promoção da cultura e do desporto para todos, no apoio ao 
movimento associativo, portanto todas essas coisas também estão cá e não se traduzem numa rubrica 
orçamental, não há uma rubrica especifica, estão cá diluídas em muitas atividades. 
Podem-se fazer muitas teorizações, mas acha que há uma coisa incontornável que é a capacidade de 
atração de um território, de uma comunidade, neste caso, de um concelho que é, fundamentalmente, a 
qualidade de vida que ele tiver para oferecer, mesmo para um investidor. Um investidor procura 
acessibilidades, procura mobilidade, procura serviços, procura garantias que não lhe vai faltar a água 
quando precisar dela para a laboração da sua atividade, procura garantias que tem tratamento dos 
efluentes, procura garantias que tem recolha dos resíduos, procura condições para se instalar. Procura um 
território ordenado com regras claras e com capacidade para a atração, e têm tudo isso e até têm outras 
coisas, têm benefícios fiscais previstos nos regulamentos de taxas para poderem ser mais atrativos para 
o investimento. 
Têm, há muitos anos, taxas mais baixas para o investimento e para a construção de unidades industriais 
ou comerciais do que, por exemplo, para a habitação, portanto têm esse papel que cabe ao município, e 
até onde os municípios podem ir, de tornar o concelho atrativo para viver ou para trabalhar. Naturalmente, 
têm as limitações que têm, têm o orçamento que têm, que poderia ser maior, deveria ser maior, e deveria 
ser maior porque foram, tal como todos os municípios portugueses, ao longo de anos, de décadas, 
espoliados de verbas que lhes cabiam de acordo com a Lei das Finanças Locais. Uma lei aprovada na 
Assembleia da República, aliás, sucessivas leis, sucessivas alterações, aprovadas na Assembleia da 
República e aprovadas, naturalmente, pelas mesmas maiorias que suportam os governos, porque de outra 
maneira não seriam aprovadas e, no entanto, os governos depois não as cumprem, sistematicamente não 
as cumprem, só ocasionalmente, e “ocasionalmente” porque só talvez em dois ou três anos, dos quase 
trinta anos de existência da Lei das Finanças Locais, é que ela terá sido, efetivamente, cumprida. 
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Foi difícil e é difícil terem a perceção, exatamente, do que é que lhes é tirado por esse incumprimento, por 
recursos que não vêm da transferência do orçamento de Estado em função desse incumprimento. Sabem-
se os números globais para o país e fala-se, em alguns anos, na ordem das centenas de milhões de euros, 
mas este ano têm um indicador na Lei do Orçamento de Estado. 
De acordo com a mais recente versão da Lei das Finanças Locais, está previsto o cumprimento da 
proporção da participação dos municípios nos fundos do Estado, portanto, na média ponderada dos três 
impostos, IRC, IRS e IVA, que só é atingida em dois mil e vinte um e que, durante estes três anos, há uma 
aproximação de um terço desta diferença em cada um dos anos e a Lei do Orçamento de Estado para dois 
mil e dezanove estabelece que as verbas transferidas para o município da Moita têm uma atualização 
normal, regular, na ordem dos quinhentos mil euros, correspondente, grosso modo, a cinco por cento da 
transferência total anterior e tem um acréscimo de um pouco mais de trezentos mil euros, que se interpreta 
como sendo o cumprimento desse objetivo de aproximar um terço da diferença do não cumprimento em 
cada ano. 
Fazendo o raciocínio inverso, ou seja, se um pouco mais de trezentos mil euros é um terço daquilo que 
lhes devia ser pago e não tem sido significa que, anualmente, têm perdido pelo menos um milhão de euros, 
portanto é esse o prejuízo para o município da Moita ao longo de anos. E, em alguns anos, foi mais porque 
as transferências cresceram nos últimos anos e, em anos anteriores, foi bastante mais que isso, mas foi, 
pelo menos, na ordem de um milhão de euros e um milhão de euros, naturalmente, não altera 
dramaticamente as condições financeiras da autarquia, mas é uma verba que não é minimamente 
desprezável, porque um milhão de euros significa muita ação, muita capacidade de investimento e 
sobretudo, se se somarem ao longos dos anos estes incumprimentos, já estão a falar de muita coisa que 
podia ter sido feita e que não foi em função destas opções de não cumprir a Lei das Finanças Locais. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Uma vez que houve uma reunião da Comissão Permanente de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Modernização Administrativa, cuja coordenadora é a Sra. Márcia Santos, perguntou-lhe se 
pretendia fazer uma síntese dessa reunião. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Disse que foram duas reuniões, uma vez que foram realizadas a terceira e quarta reunião da Comissão. 
Na terceira reunião foi solicitada a presença das organizações representantes dos trabalhadores da 
Câmara e na quarta foi solicitada a presença do Sr. Presidente, que participou, à semelhança da segunda 
reunião realizada por esta Comissão, em que também foi elaborado um relatório que foi partilhado com 
os grupos municipais, com as questões colocadas e as respostas dadas pelo Sr. Presidente. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e solicitou que assinalassem a 
sua intenção durante a primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
As Grandes Opções do Plano devem ser um instrumento orientador do município durante o ano. Enquanto 
tal, é imperativo que dele constem as linhas estratégicas de ação, face à realidade atual e visão futura do 
município, enquadrado numa dimensão distrital, regional e nacional. Espera-se, por isso, que trace de 
forma objetiva e concreta essa visão e aponte ações e metas a alcançar no curto e médio prazo. 
O documento que aqui é apresentado está desprovido desta visão estratégica para o concelho da Moita, 
resumindo-se, em alguns parágrafos, a copy paste das GOP que foram apresentadas no ano anterior, não 
permitindo aos munícipes compreender o rumo do concelho a curto e médio prazo ou proceder, de forma 
objetiva, à avaliação das ações do município. 
Espelho disso é, por exemplo, na seção de arruamentos, em que é indicado que para dois mil e dezanove 
vai ser efetuado um levantamento dos arruamentos a necessitar de intervenção prioritária. Questiona-se, 
neste momento, a Câmara tem conhecimento do estado dos arruamentos do concelho? 
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É de sublinhar e relembrar que foi apontado no Relatório e Contas de dois mil e dezassete reclamações 
dos munícipes quanto ao repavimento das vias. Face a esse indicador importava, em dois mil e dezoito, já 
terem sido identificas as áreas prioritárias. Nas Grandes Opções do Plano é mencionado ainda que, face 
ao levantamento realizado, será efetuada posterior programação. Posterior quando? Em dois mil e 
dezanove serão lançados concursos? 
Releva, de facto, apontar ações e tempos concretos para que os munícipes consigam compreender o 
desempenho da Câmara nestas e noutras áreas relevantes. 
 
Sr. João Palma do PS 
Comparando este orçamento com o orçamento anterior têm uma diminuição da dotação orçamental de 
novecentos e oitenta mil para oitocentos mil euros. Considerando as situações, em vários pontoS do 
concelho, a necessitar de intervenção como justifica esta redução? 
No que diz respeito ao Programa Municipal de Hortas Urbanas e, mais uma vez, comparando este 
orçamento com o anterior, têm uma diminuição da dotação orçamental de cento e trinta e um mil para 
seis mil. Qual a razão para tal? 
No que concerne ao combate ao insucesso escolar, matéria importante considerando os preocupantes 
indicadores relativos aos percursos escolares, em que é referida a candidatura aos planos inovadores de 
combate ao insucesso escolar e um conjunto de atividades e ações, que medidas e ações concretas estão 
previstas nesta matéria? 
Nas Grandes Opções do Plano para dois mil e dezoito era prevista a criação de novos projetos na área da 
juventude. Esta referência desapareceu das Grandes Opções do Plano para dois mil e dezanove. Há algo 
de novo previsto? 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Em relação à Quinta do Mião há um exercício que não conseguem compreender porque tratando-se um 
equipamento que está sobrelotado e para o qual afirmam que não vão existir obras de ampliação, depois, 
e citando o documento das Grandes Opções do Plano, dizem “vamos prosseguindo o objetivo da melhoria 
das condições de alojamento dos animais”, pelo que não percebem como conseguem melhorar as 
condições numa infraestrutura sobrelotada sem fazer ampliação. Será o Sr. Presidente capaz de explicar 
o seu ponto de vista? 
Ainda sobre as Grandes Opções do Plano, já em dois mil e dezassete, constava uma intervenção de 
reparação no lago do Parque das Salinas. Depois de perceber que o lago não vai ser intervencionado no 
ano dois mil e dezoito, volta a existir a referência nas Grandes Opções do Plano para dois mil e dezanove. 
Será que o lago no Parque das Salinas vai mesmo sofrer obras de melhoramento em dois mil e dezanove? 
O mesmo acontece com o Parque José Afonso na Baixa da Banheira e com a zona envolvente ao Centro 
de Saúde de Alhos Vedros. Apesar de constarem nas Grandes Opções do Plano para dois mil e dezoito, a 
pergunta é a mesma, será que as intervenções vão, finalmente, ocorrer durante o ano dois mil e dezanove? 
Sobre os arruamentos é referido “que o estado dos arruamentos do concelho não é o desejado pelo que 
será executado um levantamento de arruamentos a necessitar de intervenção prioritária para posterior 
programação”. Que o estado dos arruamentos do concelho não é o desejado já todos os munícipes sabem, 
o que perguntam é quando é que passam da teoria à prática? 
São inegáveis os benefícios que o turismo traz ao nosso país: aumento do investimento privado e público. 
Anualmente, a cidade de Lisboa recebe mais de cinco milhões de turistas. O concelho da Moita está a 
pouco mais de trinta quilómetros e não veem uma estratégia para promover o turismo no concelho. Este 
concelho precisa também de atrair investimento. Esta vertente económica é a chave para o 
desenvolvimento do concelho pelo que gostariam de ser informados sobre o que está a ser feito em relação 
a este assunto porque, por aquilo que observam, resume-se à construção de uma superfície comercial e à 
colocação de umas placas no mercado municipal. Este equipamento não precisa só de placas 
informativas, precisa de uma estratégia para atrair os munícipes. 
Em relação ao orçamento continua a faltar dar a palavra aos munícipes através de um orçamento 
participativo. Para quando um orçamento que tenha o contributo dos munícipes? 
Gostariam de dizer que o documento mais importante para o município, o orçamento, devia ser trabalhado 
de outra forma, por isso, esta proposta de orçamento não seria claramente a proposta que o seu Partido 
traria a esta reunião da Assembleia Municipal. Falta, claramente, uma visão estratégica para o concelho. 
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Ficam com a sensação que este orçamento serve apenas para colocar o motor a trabalhar, mas é preciso 
mais dinâmica para que a máquina contrarie a inércia e possa adquirir velocidade. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Gostaria de começar por esclarecer que o documento que está em apreciação é o orçamento para dois 
mil e dezanove, mas são também as Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezanove dois 
mil e vinte e dois. Tal como no ano anterior, e nos anos antecedentes, seguiu, por força de lei, o mesmo 
modelo. É natural que nas Grandes Opções do Plano, com uma visão a médio prazo, haja a programação 
de obras e ações que são feitas para esse período e que são ajustadas, naturalmente, em função das 
disponibilidades financeiras que se preveem, e que se podem vir ou não a concretizar, bem como das 
necessidades que vão sendo elencadas, que vão surgindo e que vão sendo opções do município como 
mais prioritárias aqui ou menos prioritárias ali. 
Dito isto, esclarece-se um pouco aquela afirmação que já foi proferida anteriormente sobre o copy paste, 
porque de estranhar seria se, numa visão estratégica, ela mudasse todos os anos. Não, a visão estratégica 
do município tem uma continuidade, tem um fio condutor, tem um objetivo e, de facto, isso é refletido nas 
Grande Opções do Plano. 
Em segundo lugar, sobre a outra mistificação que também é colocada, que é a questão do orçamento 
participativo, quis dizer que a CDU, nos seus municípios, foi a força política pioneira na elaboração dos 
orçamentos participativos. Naturalmente, com a sua humildade, têm sempre a aprender com as opiniões 
dos outros, mas têm o orgulho de ter sido pioneiros no avançar do orçamento participativo para os 
municípios e, de facto, é outra mistificação pensar que se não há uma discussão pública prévia, uma 
apresentação ou até um show off do orçamento participativo, ele não tem a participação dos munícipes. 
Isso é desvirtuar a democracia porque todos os que aqui estão representam os munícipes que os elegeram 
e, naturalmente, este orçamento, com a aprovação que já teve da Câmara, com a apreciação e com a 
aprovação que irá ter, com certeza, desta Assembleia Municipal, é um orçamento participativo, e um 
orçamento com a participação dos cidadãos por força dos seus eleitos. Não quer com isto dizer que não 
haja outras formas, outros modelos, em que a apresentação desse orçamento à população possa ser feita 
de outra maneira, e já o fizeram em muitos dos municípios que são governados pela CDU. 
Em seguida transmitiu a posição da CDU, em conformidade com a transcrição infra: 
“Apesar do atenuar de algumas amarras no quadro político e económico do país, as GOP e o Orçamento 
Municipal, ainda sofrem de alguns dos malefícios subjacentes às políticas do acordo com a Troika, 
subscrito em 2011 por PS, PSD e CDS/PP. 
Entre outros objetivos nefastos, o acordo serviu para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, 
política, administrativa e financeiramente, para afundar a economia do país e retirar direitos sociais e 
poder de compra aos trabalhadores, reduzir as funções sociais do Estado ao mesmo tempo que 
permanecem os benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
A confluência de forças que na Assembleia da República tem contribuído para viabilizar os últimos 
Orçamentos de Estado apresentados pelo governo do PS, permitiu recuperar alguns dos direitos antes 
retirados aos trabalhadores e reverter algumas das políticas danosas para o País. Pena é que estes 
avanços sejam limitados, e que muitas das propostas avançadas por PCP e PEV, esbarrem sempre nos 
mesmos limites de salvaguarda do capital, impostos por opção do PS e acompanhados por PSD e CDS. 
Ao se deliberar sobre o Orçamento Municipal, não podemos deixar de ter em conta os reflexos locais do 
Orçamento do Estado aprovado, documento determinante das políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
O Orçamento do Estado para 2019, da responsabilidade do Governo do PS, foi aprovado na AR apenas 
com os votos contra do PSD e do CDS. Apesar disso, está longe de corresponder às reais necessidades do 
Poder Local Autárquico e consequentemente da melhoria das condições de vida da população, 
continuando alinhado com os ditames da União Europeia, não renegociando a dívida pública, não se 
sobrepondo os interesses do grande capital, não acabando com PPP ruinosas, no apoio à banca privada, 
entre outros, e que são razão para que uma vez mais não se avance naquilo que era necessário e possível 
para responder aos problemas estruturais do país. 
De lamentar que o governo teime e não subir o salário mínimo nacional para os 650€ a partir de janeiro 
de 2019, num quadro do aumento geral dos salários. Perto de 700 mil trabalhadores, grupo em se integra 
uma parte significativa da população ativa do Concelho da Moita, principalmente os jovens, auferem o 
SMN. Esta medida trará um impacto muito positivo no desenvolvimento da economia local. 
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O OE2019 não põe cobro ao incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a prejudicar as 
autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão de euros ao 
Município, para além dos 102 mil euros a que a autarquia está obrigada a pagar para o FAM e de muitos 
outros impostos encapuçados, taxas e taxinhas que revertem para a administração central. 
O anunciado aumento das competências impostas aos Municípios, sem que existam as devidas 
compensações financeiras, apesar do Município da Moita ter rejeitado tal medida, também não augura 
nada de bom a favor do serviço que tem de ser prestado, em prol da população e do desenvolvimento do 
Concelho. 
Por vontade do PS, continua sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo anterior governo, de 1.168 freguesias, em que mais de 14 mil 
cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, pelas 
suas terras. 
De sublinhar no OE, com reflexos positivos no Concelho da Moita, a aprovação e reforço do programa de 
apoio à redução tarifária nos transportes públicos. Pelo lado da oferta de carreiras é preciso superar as 
dificuldades no que respeita à manutenção e renovação do material circulante da CP, assim como a 
requalificação e manutenção dos barcos e dos cais fluviais da Transtejo e da Soflusa. Quem vive no 
Concelho da Moita e se desloca diariamente de transportes públicos para Lisboa vai infelizmente continuar 
a sentir grandes dificuldades no seu trajeto. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que muito 
provavelmente o apoio à cultura e às artes, nomeadamente no Concelho da Moita, contará quase só com 
o apoio material e financeiro das autarquias, sem esquecer o imenso trabalho que é realizado no 
Movimento Associativo. 
Assim, dentro deste contexto difícil, o Orçamento e as GOP do Município da Moita para 2019, permitem 
avançar na concretização dos compromissos com a população e os trabalhadores do Município, na 
valorização do Concelho e na prestação do serviço público de qualidade em áreas como a educação, a 
promoção da cultura e do desporto para todos, no apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na 
melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no desenvolvimento económico e na segurança e 
proteção civil. 
Destacamos assim algumas intervenções de maior monta: 
- No âmbito da AML, a participação do Município, na criação de passes metropolitanos com custos 
controlados à disposição da população, representando só no primeiro ano um investimento municipal de 
634 mil euros, que ultrapassará os 790 mil euros anuais a partir de 2020; 
- A continuidade do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de grande alcance cultural e identitário 
do Concelho, visando em parceria a salvaguarda do saber-fazer da construção naval em madeira, das 
embarcações típicas, abrindo caminho para uma candidatura desta arte a património cultural imaterial da 
humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos nas candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente na 
mobilidade urbana sustentável com intervenções na Av. 1.º de Maio e na Rua 1.º de Maio, na Baixa da 
Banheira ou a “Requalificação da Zona Ribeirinha, entre a Moita e o Gaio”; 
- Os investimentos na reabilitação e regeneração urbana, com o projeto de Requalificação do Largo do Cais 
do Descarregador em Alhos Vedros e nas ações de eficiência energética nos equipamentos municipais e 
na Iluminação Pública, que nos permitirá ter todo o Concelho iluminado a LED’s; 
- A aposta no serviço público com a construção de um novo furo na Barra Cheia, para abastecimento de 
água; 
- Os investimentos significativos nas infraestruturas da educação, à semelhança do que tem acontecido 
em anos anteriores um pouco por todo o Concelho, onde se intervém na climatização das escolas; 
- A intervenção em comunidades desfavorecidas, com a requalificação de parte do parque habitacional 
social municipal; 
De sublinhar ainda outras ações e projetos evidenciados, na valorização do Concelho, na participação 
cidadã, na promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, no apoio social aos alunos 
carenciados e à educação, nos protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia, nos 
apoios ao movimento associativo, na promoção do acesso à cultura e à prática da atividade física e 
desportiva entre os cidadãos, nas diversas parcerias em que o município continuará a intervir no combate 
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à pobreza e na promoção do bem-estar das famílias no quadro das diversas respostas sociais que se 
ajustem às necessidades da população. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município da Moita, são uma proposta merecedora da 
confiança na autarquia, nos seus trabalhadores e honram os compromissos do Programa Eleitoral, com 
que a CDU se apresentou à população do Concelho, nas eleições autárquicas de outubro 2017, nas quais 
mereceu maioritariamente o voto da população. São documentos de compromisso, assumindo um projeto 
autárquico de desenvolvimento local e de participação cidadã, em prol da construção de um Concelho 
melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os irão votar favoravelmente.” 
 
Sr. António Chora do BE 
A primeira questão, como também já foi aqui referido noutras intervenções, é relativa aos orçamentos 
participativos porque agora ficou elucidado, pela intervenção anterior, que “orçamento participativo” é 
aquilo que estão aqui a fazer e chegou à conclusão que afinal o Orçamento Geral do Estado também é 
“participativo”, porque também foi aprovado com os votos de pessoas que foram eleitas pelos cidadãos 
que elegeram todos os deputados que estão na Assembleia da República, desde a sua primeira eleição a 
seguir ao 25 de Abril, portanto ficou elucidado que este é o conceito de “orçamento participativo” aqui na 
Moita, porque sabe que não é o mesmo noutros concelhos CDU, mas aqui parece que é isto. 
Não defendem isso, defendem uma coisa diferente e continuam a dizer que deve ser, claramente, 
desenvolvido para o futuro um orçamento participativo. 
Querem também dizer que em relação a este orçamento irão assumir a sua posição de voto, que será 
conhecida no momento oportuno, mas que não tem a ver, essencialmente, com as contas porque nunca 
puseram aqui em dúvida as contas, uma vez que sabem as limitações que a autarquia tem em termos de 
verbas, entre o deve e o haver e entre os custos de serviço, de investimentos e tudo o mais, e as receitas, 
sejam elas do Estado ou dos cidadãos. Há um limite muito pequeno que não consegue satisfazer tudo 
aquilo que são as ambições das pessoas que são eleitas para este órgão municipal. 
No entanto, há uma questão que os deixa um bocadinho preocupados, e essa também é uma das razões, 
para além da questão do orçamento participativo, porque podiam ter feito outras opções com o mesmo 
dinheiro, ou ser mais claros, mas o que a CDU entendeu, apesar dos cidadãos deste concelho lhe terem 
retirado a maioria absoluta, foi fazer um orçamento e, principalmente, umas opções do plano iguais 
àquelas que sempre tem vindo a fazer e no seguimento das mesmas, ou seja, afastando a oposição, ou a 
chamada oposição, porque hoje em dia parece-lhe que o executivo é só um, o que não percebe bem, mas 
afastando todas as outras forças políticas da contribuição para as opções do plano e até da aceitação de 
algumas sugestões que tivessem dado. 
Da sua parte tinham algumas questões que gostariam de ver resolvidas, que irão depois apresentar na 
declaração de voto, como por exemplo, entre outras, porque defendem muito o rio Tejo e acham que a 
candidatura que a Câmara fez é de louvar. No entanto, não podem negar que continuam a ser, se calhar, 
o único concelho que lança no Tejo milhares de metros cúbicos de esgotos praticamente todos os dias, 
tanto em Alhos Vedros como na Baixa da Banheira. Não sabe se há ou não há solução, mas ainda têm 
esgotos a correr em valas a céu aberto, e isso também o Barreiro tem, como a que se está junto à antiga 
Feira Nova que muitas vezes traz esgotos, mas têm uma em Alhos Vedros que passa mesmo junto à piscina 
e ao Parque das Salinas e que vai lançar no rio Tejo esses esgotos, daí que considerem que podia haver 
opções diferentes para tentar resolver estas questões. 
Sabem que isso não dá tantos nas vistas como, se calhar, uns “arranjinhos na rua treze”, mas entendem 
que, em termos de ambiente, era muito mais aceitável para o futuro das gerações que aí vêm e que querem 
vir a disfrutar do rio Tejo com todo o direito a fazê-lo. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
Ao ler as Grandes Opções do Plano constataram que não há menção sobre as recomendações aprovadas 
durante este ano que passou, nomeadamente, quanto à “Criação de um Plano Municipal para o Uso 
Eficiente da Água”, que foi aprovada no dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezassete, e ao “Uso e 
destino de resíduos plásticos”, aprovada na sessão de vinte e dois de junho de dois mil e dezoito. 
Uma vez que, obviamente, os grupos municipais não estão aqui a fazer recomendações para ficarem no 
ar, gostariam de saber qual vai ser o destino e o uso destas recomendações. 
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Em seguida repararam que, apesar de ser mencionado o “desenvolvimento sustentável no concelho” 
verificaram que se fica pelas ciclovias, pela substituição das atuais lâmpadas dos candeeiros pelas 
lâmpadas led e que há ausência de uma estratégia para o combate às alterações climáticas. Sendo este 
um tema que diz respeito a miúdos e graúdos, à esquerda e à direita, a homens e mulheres, acham que 
devia haver aqui um capítulo a falar especialmente deste tema. 
As estratégias envolvem a adaptação, a mitigação e a transformação, que são os três grandes grupos para 
o combate às alterações climáticas, e se querem adaptar o território e mitigar os efeitos daquilo que está 
no painel intergovernamental para o combate às alterações climáticas tem que haver uma estratégia, e 
verificaram que ela ainda não existe. A propósito disto a Área Metropolitana de Lisboa apresentou aqui 
recentemente um workshop sobre o Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, e 
pensaram que isso seria o repto para que a Câmara fizesse o seu plano municipal, mas como isso não 
sucedeu gostariam que os elucidassem sobre o assunto. 
De referir que o governo proibiu as garrafas, os sacos e a loiça de plástico na administração pública e 
também não verificaram essa alteração no Plano, pelo que gostariam de saber qual vai ser a posição da 
Câmara. Aliás, já foi muitas vezes aqui falado que existem pequenos gestos que podiam melhorar a 
sustentabilidade da Câmara como, por exemplo, em vez de se imprimir os documentos em folhas normais 
passar a usar folhas de papel reciclado e começar a pensar numa alternativa às garrafas plásticas que 
são utilizadas. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Após escutar algumas intervenções, nomeadamente, o teor de algumas intervenções da bancada do PS, 
ficou com a impressão que nunca consultaram documentos semelhantes a este que estão disponíveis nos 
websites de vários municípios portugueses como, por uma questão de proximidade, o do Barreiro, o do 
Montijo, o de Alcochete, o de Almada, que podem consultar e ver que algumas das questões que colocaram 
como exigências para o município da Moita não as encontram nesses documentos. 
Quis também reforçar a questão da Lei das Finanças Locais, que já foi abordada pelo Sr. Presidente e pelo 
seu camarada João Faim, mas numa outra componente, porque a Lei das Finanças Locais não é cumprida, 
mas, sendo cumprida, não cumpre com o dever que o Estado tem de procurar a igualdade entre os 
territórios. Pode até dizer que não é democrático que seja possível que municípios com algumas condições 
bastante semelhantes tenham orçamentos completamente opostos, díspares. Não é possível que um 
orçamento como o do Barreiro seja o dobro da Moita e o dobro do Montijo, que têm rácios entre população 
e área com alguma semelhança, que têm alguns problemas que são, exatamente os mesmos e alguns dos 
problemas que existem no concelho do Barreiro e da Moita têm a mesma origem, e dão origem a isto que 
está aqui, que é a proximidade à ponte, porque os concelhos que estão servidos pela ponte crescem a par, 
os que não estão servidos pela ponte descem a par. 
E isto também prova outra coisa, que não é uma politica fiscal mais agressiva que vai fazer mudar estas 
questões, porque as populações e as empresas também procuram acessos e quando existem espaços 
mais perto das áreas de decisão optam por eles. Querendo ou não querendo, Lisboa tem uma capacidade 
de atração que a Península de Setúbal não pode ter. Nem a Península de Setúbal nem os municípios a 
norte de Lisboa. Lisboa é Lisboa, portanto, a proximidade a Lisboa é fundamental aqui e quando se decide, 
numa questão de ordenamento do território, construir uma ponte num sítio e não construir no outro isso 
tem consequências.  
Depois fala-se em turismo, regularmente, mas há bastantes anos atrás tinham uma entidade de turismo 
para o distrito de Setúbal, que era a Região de Turismo da Costa Azul, e ela desapareceu e, quando 
desapareceu, ficaram agregados a Lisboa e ao ficarem agregados a Lisboa, porque a capacidade de 
atração de Lisboa é muito maior que a da margem sul, ou mesmo da Península de Setúbal, ficaram 
ofuscados. 
Em relação às questões que foram colocadas pelo Sr. António Chora, é pena que não tenha falado com o 
seu camarada de bancada porque na última reunião da Comissão Permanente de Ambiente, 
Infraestruturas e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade, realizada na passada segunda-feira, 
essa questão foi colocada ao vereador Miguel Canudo que explicou que a ETAR Barreiro Moita, e estas 
unidades que fazem a moagem dos esgotos para essa ETAR, têm problemas graves, problemas de 
conceção que não são facilmente resolvidos, e não é o município que vai conseguir resolver esses 
problemas. Isto foi explicado, os munícipes pagam a sua taxa de tratamento de águas residuais a uma 
entidade, que é a SIMARSUL, que é participada pelo município, naturalmente, e essa terá que fazer os 
esforços necessários para resolver este problema. 
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Sabem que a SIMARSUL está dentro da órbita do grupo Águas de Portugal, que não são os municípios que 
têm a maioria, que não são os municípios que decidem por si próprios e que estão sujeitos a orientações 
do grupo Águas de Portugal que, por acaso, até é uma empresa pública, mas que decide que não se pode 
contratar pessoal para fazer manutenções e isto é o que se passa na SIMARSUL. Faz falta pessoal para 
fazer as manutenções mais básicas e depois acontecem problemas e, se calhar, no âmbito da SIMARSUL, 
nem são os que estão pior. 
Em relação ao Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, é um plano que está a ser feito 
neste momento, está a ser identificado, está a ser feito com uma qualidade excecional e por uma equipa 
excecional. Infelizmente, a Sra. Bárbara Dias não pode estar presente porque senão não tinha colocado a 
questão. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Relativamente às GOP, na parte da ação social, é referido, e bem, que têm uma rede social muito ativa, 
muito forte e que acaba por ser, em si mesma, uma rede de suporte para uma parte da população a quem 
ela presta diversificados serviços, mas gostaria de perceber, e que fossem clarificados, os dois planos 
municipais que aqui são referidos e que vão ser pensados para dois mil e dezanove, que são o Plano 
Municipal de Intervenção, para a população sénior e idosa, e o Plano Municipal para a Cidadania, 
Igualdade, Não Discriminação e Combate à Violência, que será um projeto em parceria. 
Gostaria também de perceber, e porque já foi aqui referido, até na última reunião desta sessão, e não vai 
estar a repetir as questões do desenvolvimento e da capacidade de atração do dinamismo económico, 
porque é que, neste mandato, o orçamento da Divisão de Desenvolvimento Económico é inferior a 
quarenta por cento daquilo que era no mandato anterior, mesmo tendo, por lógica daquilo que é a 
estratégia da Câmara e do executivo, um vereador a tempo inteiro só para esta divisão, daí que gostasse 
de perceber e que também fosse explicada essa, aparentemente, quanto a si, incoerência. 
Também gostava de perceber, uma vez que também foi referido aqui noutras assembleias a reabilitação 
dos mercados da Baixa da Banheira, tanto da zona sul como da zona norte, porque é que, mais uma vez, 
não existe qualquer menção a qualquer projeto de reabilitação quando, de facto, o mercado da zona sul é 
um mercado que tem várias carências, as quais já transmitiu e que, certamente, são do conhecimento da 
autarquia e do executivo. 
Outra questão prende-se com a alteração ao regulamento de publicidade do concelho, que é colocada aqui 
como uma ferramenta estratégica, porque gostaria de perceber em que medida é que essa alteração vai 
trazer, ou não, esse dinamismo, como é enfatizado no documento. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Não há nenhuma cidade no mundo que tenha um tratamento de efluentes a cem por cento, nenhuma. 
Aqui ou ali há problemas pontuais. No concelho da Moita, no concelho do Barreiro e no concelho do Montijo 
existem situações de ligações clandestinas que não se conseguem apanhar, mas o que devem registar é 
que a situação de há dez anos para cá não tem comparação. E, sobre o Tejo, têm espécies piscícolas que 
apareceram e que não são tolerantes a poluição que não apreciam, portanto, a situação tem vindo a 
melhorar e tem que haver mais investimento, pelo que acompanha a preocupação do investimento, mas 
não estão perante uma situação de retrocesso nem de desgraça, porque tem vindo a ser melhorada e, nos 
últimos dez anos, muito melhorada. 
Ouvir uma expressão como “arranjinhos na rua treze” e depois falar em democracia participativa, 
sinceramente, não lhe cai bem. Estes “arranjinhos na rua treze” resultaram de várias reuniões públicas 
com a população, algumas com mais de cem pessoas, resultaram da tentativa de haver um consenso 
entre soluções técnicas e a opinião das pessoas, e estão aí os “arranjinhos” da população, e a isto chama-
se democracia participada, que é diferente da democracia participativa que alguns defendem. E porque é 
que alguns defendem? Porque não se explica o orçamento e, ao contrário daquilo que o Presidente da 
Câmara fez quando explicou o orçamento, dizem “no final disto tudo temos disponíveis para opções 
próprias, ou nossas opções como opções, digamos assim, muito pouco” e, desse muito pouco, alguns tiram 
ainda menos e dizem “bem meus amigos vamos fazer aqui um concurso e está aqui um número de 
telefone, ou um email, e quem mandar mais emails ou quem der o número de telefone vai fazer um projeto 
na sua rua ou no seu bairro”, como em Lisboa, e outros fazem ainda pior, outros metem a “malta mesmo 
à porrada”. 
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Depois há a democracia participada, que é o que a Câmara Municipal da Moita faz, com atendimentos 
descentralizados, com reuniões descentralizadas, com a celebração de contratos-programa com entidades 
no concelho que fazem muita coisa, e do qual dá só o exemplo do Atletismoita, que mete milhares de 
pessoas a participar de vários sítios, que é feito com as coletividades e que participam na gestão do 
orçamento municipal, e das freguesias, porque é muito importante relembrar que estas também dão um 
apoio. Isto é a gestão participada, é construir com os outros e explicar o orçamento, mas por telefone ou 
por email é mais difícil. 
Depois, esta coisa da democracia participativa tem outra coisa maléfica porque, por exemplo, já votou em 
projetos de Carnide e nunca lá foi, nem conhecia as ruas, e aquilo ganhou, ganharam. Pede desculpa ao 
resto das pessoas, mas achou que mereciam ter lá obra. E isto é pernicioso e não é correto, e nem conhece 
o orçamento de Carnide, mas já votou. 
Acha que o caminho é explicar o orçamento às pessoas, explicar o que é que uma câmara municipal e uma 
junta de freguesia fazem, quais são as disponibilidades financeiras que têm para o investimento, quais 
são os problemas, quais são as opções que se apresentam, e querer ouvir das pessoas que construam, 
no global, um orçamento que sirva todas as freguesias e que sirva da melhor forma cada um dos munícipes 
do concelho da Moita, e não apenas a rua onde se mora. Isto é que é a democracia participativa e aí estão 
a construir cidadania e futuro. Fazer “coisinhas” não é bem isto, portanto aquilo não são nenhuns 
“arranjinhos na rua treze”, é uma solução de compromisso com a população da Baixa da Banheira e com 
as autarquias que resultou de um processo de anos, com inquéritos e com reuniões, e pensa que enquanto 
responsáveis políticos têm que ter algum cuidado quando dizem isto, ainda que todos possam discordar. 
Sobre as alterações climáticas, e quando há projetos neste documento que referem que vão ter vias trinta, 
que vão fomentar a utilização do transporte público, que vão participar na construção de uma solução que 
se deseja há anos para a expansão do passe social, como é que alguém pode dizer que não há aqui uma 
estratégia para as alterações climáticas? Mas mais grave, porque há e até há especialistas que estão a 
trabalhar nisto para todos os concelhos, que estiveram aqui neste concelho e que disseram uma coisa 
muito grave que ainda não ouviu daquela bancada, que foi que a construção do aeroporto na Base Aérea 
do Montijo é um atentado ambiental ao concelho da Moita. Foi dito ali na biblioteca. Perguntou e a pessoa 
respondeu, um dos melhores especialistas portugueses. Estavam lá alguns que sabem que é verdade e 
ainda não viu uma reação do Partido Socialista a isto que está sempre muito preocupado. 
O próprio está preocupado com as garrafas da água, mas está muito mais preocupado com os decibéis e 
com o perigo que o aeroporto pode representar para as pessoas, e isto é ser coerente. Se assumem que 
devem reduzir o consumo de plástico, assumam que devem ter um ambiente melhor, e ter um ambiente 
melhor não é só reduzir plásticos, é ter o objetivo concreto de a nossa população poder ter uma qualidade 
de vida melhor, porque não podem pensar só nas garrafas. 
Também não percebe como é que se diz, e foram aqui feitas referências às quais a Câmara há de 
responder, se quiser, porque para falar do orçamento e das grandes opções é preciso conhecer o concelho, 
é preciso acompanhar a atividade municipal e de freguesia, que não se fazem arruamentos quando este 
ano foram feitos asfaltamentos em todas as freguesias, e até há bem pouco tempo, que vão continuar a 
ser feitos, obviamente, mas tem que haver um plano de prioridades porque há necessidades. E há muitas 
necessidades porque alguns, que até inventam e não defendem o município quando defendem que o 
município devia ter outra postura com a taxa de ocupação do subsolo, e quando a CDU diz aqui não, que 
se as empresas usam devem pagar tal e qual como um comerciante que tem esplanada, alguns defendem 
que não, saibam que a maior parte das estradas que estão estragadas tem a ver com isso, com a 
passagem de tubos que estragam as estradas todas, algumas delas novas ou arranjadas há pouco tempo. 
E esse dinheiro serve para pagar isto, por isso, quando disserem o contrário, lembrem-se que estão a 
impedir que se arranje mais estradas, ao contrário do que a CDU tem feito. Isto é que é ser sério, portanto, 
não é verdade que não haja asfaltamentos porque tem havido, pouco mas tem havido. 
E também não é verdade o que foi aqui dito por alguém que dizia que não havia obras no Parque José 
Afonso quando, nos últimos anos, entre a Câmara e a Junta de Freguesia, o Parque José Afonso teve 
investimentos em vários equipamentos na ordem dos quatrocentos mil euros, pelo que, dizer isto a um 
membro da Assembleia Municipal, é porque não conhece as contas nem conhece o que é feito aqui, mas 
foi dito, portanto aconselha a que estudem com calma e não digam as coisas por dizer. 
Depois, há uma coisa que o intriga, porque há anos que se ouve falar da visão estratégica e toda a gente 
conhece a visão estratégica da CDU, mas não conhece a do PS, nem o próprio nem os munícipes. Sabem 
que para o PS faz falta aqui uma coisa, faz falta ali, mas não sabem o que é que faz falta no global. Sabem 
que aqui faz falta, mas depois ali já não sabem se faz se não faz e, às vezes, têm dúvidas de como é que 
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são as prioridades. Não conhece a visão estratégica do Partido Socialista, nem os munícipes, mas a CDU 
tem uma visão que é sufragada e que tem merecido a confiança das pessoas, e essa visão é clara e quem 
quiser sabe qual é a visão da CDU, mas a do PS não conhecem, nem nunca conheceram, porque podiam 
mudar, as pessoas também podem mudar. 
Por último, quis terminar a dizer que o envolvimento de que há pouco falava nas tais reuniões, por exemplo, 
sobre as GOP e o orçamento, e sempre foi assim, também resulta de reuniões que o Presidente da Câmara 
e os vereadores, alguns vereadores, têm com as juntas de freguesia, e sempre tiveram, até quando 
Sarilhos Pequenos era do Partido Socialista, em que tinham reuniões onde discutiam o que é que era 
essencial e o que é que cabia no orçamento: “digam lá o que é que é preciso”, “vamos fazer projetos em 
conjunto”. Sempre foi assim, e há aqui gente que participou nestas reuniões e nunca houve, aqui no 
concelho da Moita, uma junta de freguesia que tivesse uma cor diferente que fosse tratada de uma forma 
diferente das outras da cor de quem governava aqui, da CDU, ao contrário de outros concelhos, portanto 
isto também é participação, e o tratamento e o respeito pelos outros são importantes. 
E quando se disse aqui “não podemos participar”, todos podem sempre participar, e devem participar todo 
o ano, não só lendo a declaração de voto dizendo que faz falta isto ou aquilo, quando se trata de um 
documento que obriga a meses de trabalho e esforço de trabalhadores da Câmara e eleitos e envolvidos. 
Não se faz numa declaração de voto numa reunião destas porque, pedindo desculpa, acha que é 
lamentável e que não pode ser a postura de um Partido, e lamentável sem ofender as pessoas, mas acha 
que quem quer participar a sério participa, e até o torna público, o que até é bom para o Partido, mas 
colocar propostas na declaração de voto quando elas não são feitas ou colocadas durante o ano também 
não lhe parece correto. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Não vai discutir, nem lançar para a discussão, se houve ou não houve orçamento participativo, porque a 
questão é se houve participação, logo ao nível da vereação. Quando se faz uma reunião para discutir um 
orçamento, depois de umas eleições em que a correlação de forças já não é igual e se ouviu logo alguém 
dizer “eu vou votar a favor”, todos os outros ficaram logo condicionados para apresentar qualquer 
proposta, ficaram condicionados, é evidente. E então o que é que sucede? Sucede que, por exemplo, o 
Plano tem propostas, e a “massa” disponível não dá para mais, mas pelo menos daria para dizer “então 
mas se vamos fazer aquilo porque é que não fazemos isto?”, numa discussão sobre qual a prioridade, em 
que são descobertas as prioridades e avaliadas, mas nem isso foi feito. 
Não houve condições para isso, exatamente pelo acordo que se pressupõe existir e que levou a que alguém 
tenha dito logo “eu vou votar o orçamento que está”, logo no início da reunião, e isto condicionou e limitou. 
Logo, começa a não ser participativo, ou participado, ao nível da vereação nos primeiros passos. Esta é 
que é a verdade e mais, desvirtua-se alguma ideia que vinha da alteração da correlação de forças em 
virtude dos últimos resultados eleitorais, e a questão é mesmo essa. 
Por exemplo, ao ler o Plano, porque não uma estratégia que privilegie a proposta que foi apresentada, e 
que até louvou aqui, sobre a “Moita Património do Tejo”? Um privilégio seria, por exemplo, a zona ribeirinha 
e porque não, por exemplo, beneficiá-la? Porque para a proposta vencer, e ela vai ser verificada, vão 
passear por cá, é evidente que algumas obras poderiam ser feitas. Lembrou-se, por exemplo, da utilização 
da água da ETAR, ainda que na última reunião já se tenha apercebido que não pode ser, porque já sabe 
que tecnicamente não está em condições de ser feito, que seria no Parque José Afonso e, com certeza, 
isso seria aprovado e aceite por todas as forças políticas. 
Porque não, por exemplo, a recuperação do moinho de vento do Gaio? Mas para fazer mesmo um moinho 
e não aquela coisa abarracada que fizeram na Moita junto ao parque. Fazer mesmo um moinho, nem que 
seja faseado, não é pôr lá umas telhas em cima e está feito o moinho e a recuperação do moinho, não é 
nada disso. Porque não dar uns passos, embora seja um bocado difícil, porque a sacrossanta propriedade, 
por vezes, impede muita coisa e que se avancem obras, por exemplo, para a ciclovia Sarilhos-Rosário? 
Porque não dar alguns passos, que pensa que deveriam ser necessários e bons, para o desassoreamento, 
por exemplo, da cala de Sarilhos Pequenos? Isto são questões que se poderiam colocar. “Porque é que 
fazemos aquilo e não fazemos isto?”, mas os vereadores ficaram logo condicionados para discutir um 
bocado neste tipo de cenário, que seria o ideal, mas não foi. 
E não vai falar na piscina, muito embora a piscina existente na Moita seja uma infraestrutura muito 
pequena para sessenta mil habitantes, mas não vai falar na piscina. Também poderia falar, porque têm 
deficiências desportivas, do prometido parque desportivo polivalente do Juncalinho que, há muitos anos 
no aniversário do Moitense, foi prometido por um presidente. Não vai falar de nada dessas coisas porque, 
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em relação aos números, era perfeita demagogia ou parvoíce estar a invocar, mas devia ter sido possível 
discutir sobre certos aspetos. Porque não? Quando é que se começa, por exemplo, a requalificar a Avenida 
Teófilo Braga na Moita? Será que está condenada pelo facto de haver lá largadas anuais? Porque não a 
situação da rua 5 de Outubro, cuja experiência valida, de facto, que haja ali uma transformação, uma vez 
que, por hábito, ali já está criado? Porque não também, em Alhos Vedros, mexer no edifício da cooperativa? 
Não está a acrescentar nem a fazer propostas, está a dizer é que são questões que podiam ter estado em 
discussão em alternativa, que podiam ser colocadas pelos membros do PS ou pelo vereador Raminhos, de 
porquê isto e não aquilo, mas não. Quando se tem a força maioritária não se tem o garante da aprovação, 
mas se há logo alguém que chega e diz “eu vou já votar o orçamento” os outros ficaram logo condicionados, 
porque se o que estava na mesa já ia ser votado e aprovado, iam propor o quê e para quê? Quando se fala 
na participação ou no orçamento participativo ele fica, exatamente, logo aniquilado à partida. 
No Bloco de Esquerda não entram nisto, não entram nisto, entram nesta discussão, mas não entram nisto. 
O que se está aqui a visionar, por exemplo, é que o voto contra do Partido Socialista, ao nível da direção, 
ao passar para a Assembleia reflete o comportamento da CDU há dois anos no Montijo que, se pudesse, 
chumbava o orçamento, e o Bloco de Esquerda não está nessa. Numa situação dessas teriam votado a 
favor porque acham que se a coisa já não está a ser muito democrática depois seria mesmo uma aberração 
à democracia. Logo, nestes jogos, também não entram. É uma posição diferente, portanto, não falem de 
orçamento participativo, nem participado. 
O que existiu aqui foi um golpe e foi dada a confiança, exatamente, à força política minoritária, com menos 
votos que, se tivesse força, por exemplo, em apresentação de contas faria isto, porque está no respetivo 
programa dessa força politica, e defendia a participação efetiva dos vereadores da oposição na escolha 
de um auditor de contas que realize as auditorias às contas da Câmara. Isto está no programa e a que 
questão que se põe, porque no programa eleitoral já estava a suspeição, é como é que foi nessa força que 
a maioria deu a confiança para que se chegasse agora à vontade, porque o orçamento ficou aprovado. É 
engraçado, não é? E isto em termos de vereação, porque aqui na Assembleia, naturalmente, é sempre 
aprovado porque a CDU tem maioria. 
É esta a explicação, em termos de orçamento, mas gostava de propor coisas em comparação com outras 
e, se calhar, o Presidente explicava e até lhe dizia “dessas contas sabes tu” e, com certeza, “então é isso 
que vai”, mas assim não, assim não dá para perceber. Assim é a mesma coisa que estava e não é 
orçamento participativo é, exatamente, um orçamento que foi aprovado com um cutelo de opção politica, 
e opção politica com negócio com a força minoritária, e não está a dizer que haja negociações ou que haja 
aliança, mas foi uma aliança circunstancial. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Relativamente às vias e arruamentos, como já aqui foi dito, têm feito asfaltamentos todos os anos desde 
dois mil e catorze, portanto a partir do momento em que, de alguma forma, a situação e a estabilidade 
financeira do município recuperou. Aquilo que constatam é que o ritmo a que esses asfaltamentos vão 
sendo feitos determina, se não for alterado, que vão continuar durante muito tempo com défices nesta 
matéria, porque não estão a conseguir uma intervenção que rapidamente responda aos problemas, e é 
por isso que decidiram que durante os primeiros meses de dois mil e dezanove vão fazer um levantamento. 
Fazer um levantamento não é fazer uma lista, não é fazer um rol de compras, como aqui tantas vezes é 
feito, por alguns partidos, um rol de coisas que fazem falta, porque isso “qualquer um com dois olhos, um 
bocadinho de inteligência e que saiba escrever faz”. Trata-se de fazer um levantamento efetivo, orçamentá-
lo, estimar custos, verificar condições, estimar necessidades, para depois chegarem a um resultado, a 
uma quantificação objetiva do que precisam, e aquilo que também está pensado é que, nessa altura, se 
estude qual a solução financeira para dar uma resposta rápida ao problema. 
Portanto, esta é a estratégia que está definida, o que não significa que não se estejam a fazer intervenções, 
nem significa tão pouco que, mesmo durante o ano de dois mil e dezanove, algumas intervenções sejam 
feitas, mas como disse a resposta macro ao problema está a ser equacionada desta forma. 
Sobre a iluminação pública estão, de facto, a contar e a trabalhar para terem uma redução nas despesas 
da iluminação pública, e o que está a ser trabalhado, para que no início de dois mil e dezanove seja posto 
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em marcha formalmente, porque em marcha, naturalmente, já está com todos os trabalhos preparatórios, 
é uma operação de substituição da tecnologia antiga, portanto das lâmpadas de sódio atualmente 
existentes, por tecnologia led recorrendo às normas de uma portaria e de um decreto-lei que estabelecem 
as formas de o fazer nesta matéria. Esta operação conduz a uma redução muito significativa dos encargos 
com a iluminação pública, em que uma parte dessa redução é beneficio direto das contas municipais e a 
outra parte dessa redução é a que gere os fundos para financiar a operação, portanto são os termos destas 
operações que estão definidos na lei. 
Portanto, sim, vai haver uma redução das despesas em iluminação pública, e sim, no prazo de um ano e 
pouco estará concluída a substituição integral da iluminação antiga no concelho por tecnologia led. 
Sobre as hortas urbanas pensa que é evidente que a redução se deve ao facto de o investimento ter sido 
feito, porque o grosso da verba que estava consignado no ano passado era verba de investimento, que foi 
a obra, a instalação. A partir de agora, aquilo tem despesas correntes de funcionamento que são muito 
pouco significativas, portanto essa expressão financeira que teve foi o investimento, aliás, financiado por 
fundos comunitários e até por outros fundos. 
Na estratégia de combate ao insucesso escolar os municípios têm uma participação marginal, e marginal 
talvez não seja a palavra mais correta, mas não são eles o centro das questões do combate ao insucesso 
escolar, porque o centro destas questões está nas escolas, ainda que, naturalmente, os municípios 
também tenham uma estratégia de promoção da educação, de apoio às escolas e de apoio ao ensino. 
No âmbito dessa estratégia foi construído um programa, recorrendo às disponibilidades dos fundos 
comunitários existentes, foi construído um programa com os agrupamentos, portanto com os agentes de 
educação no concelho, e quando a candidatura for aprovada irão, seguramente, divulgar as ações e 
apresentá-la formalmente e de forma completa. 
Na área da juventude estão a ser preparados novos projetos, mas muitas destas atividades não têm 
expressões orçamentais significativas, são coisas que estão no âmbito do funcionamento normal, mas 
novos projetos irão aparecer e irão avançar, até no âmbito do trabalho do Fórum da Juventude e das ideias 
que este vai lançando. 
Sobre a Quinta do Mião acha difícil perceber a pergunta porque uma coisa não tem a ver com a outra. Não 
é preciso haver uma ampliação para que se criem as melhores condições possíveis dentro das instalações 
existentes. É disso que se trata, pura e simplesmente, é disso que, naturalmente, se trata, portanto não 
está equacionada, nem pelo município da Moita nem pelo do Barreiro, nenhuma ampliação. Estão a falar 
de um equipamento novo, de um equipamento que tem condições e que tem questões que precisam 
continuar a ser melhoradas. É um equipamento que está em funcionamento há pouco tempo, que ainda 
está num processo de aprendizagem, num processo de estabilização, porque ainda não está estabilizado 
do ponto de vista do pessoal nem do ponto de vista da sua direção, mas é nesse quadro, no quadro das 
instalações existentes, que estão a procurar melhorar as respostas. 
Para o Parque das Salinas também está equacionado, no âmbito de fundos comunitários, poder ter ali 
alguma intervenção, mas não está ainda, neste momento, em fase de se poder falar de obra concreta. 
Houve outras prioridades no âmbito das possibilidades de candidatura dos quadros comunitários, houve 
diversas intervenções que entenderam ser prioritárias e que estão a avançar, mas esta não está ainda a 
avançar. 
Podem fazer de conta e, às vezes, há abordagens a algumas questões que são um bocadinho do domínio 
da fantasia ou, pelo menos, são muito distantes dos factos, das realidades objetivas, mas o concelho da 
Moita tem as características que tem, isto é, não tem a praia de Sesimbra, não tem o centro histórico de 
Sintra, não tem o Mosteiros dos Jerónimos, enfim, não tem uma série de outras coisas que são grandes 
fatores de atração turística, turismo propriamente dito, portanto pessoas que se deslocam para ali e 
permanecem uma noite, ou duas noites, num hotel e que ali estão. A Moita, como a generalidade dos 
concelhos da margem sul, à exceção de Setúbal, um bocadinho, e de Sesimbra, que tem uma situação 
especial, mas a Moita, como o Barreiro, como o Montijo, têm as características que têm, pelo que, 
imaginarem que vão vir por aí “charters de noruegueses passar três dias na Moita” não lhe parece que 
seja muito provável, porque não têm as características para isso. 
O que têm são características para atrair visitantes para programas e o que pretendem é que, aproveitando 
a dinâmica que se cria em torno de Lisboa, que esta se estenda mais, que é o que tanta vez tem sido 
reclamado por todos os municípios da margem sul junto da Entidade de Turismo de Lisboa porque, por se 
terem destruído todas as comissões regionais de turismo, ficou tudo sob a tutela de Lisboa e, 
naturalmente, “a visão deles não consegue, porque os edifícios ali são altos, a sede daquilo é na rua do 
Arsenal em Lisboa e eles não conseguem ver, nem veem o rio, portanto eles estão virados para outro lado”. 
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De facto, isto parece brincadeira, mas não devia ser porque a verdade é que “as estratégias deles e as 
ações deles não chegam cá, ficam-se todas em Lisboa, esgotam-se entre o Marquês de Pombal e a Torre 
de Belém”, mas aquilo que os municípios da margem sul querem, e têm procurado ganhar apoios para 
que isso aconteça, é que estes fluxos de turistas que vêm a Lisboa tenham depois oferta de programas 
em que tenham um dia, ou mais de preferência, mas começando pelo princípio, tenham um dia em que 
se deslocam aqui, que vêm fazer um passeio de barco no Tejo, que vêm visitar as instalações, que vêm à 
nossa gastronomia ou que vêm ao castelo de Palmela, ou outra coisa qualquer, à semelhança do que 
consegue fazer, mas que tem uma história de décadas, aquele eixo de Sintra e Cascais, em que são poucas 
as pessoas que, sendo turistas em Lisboa, não vão fazer um passeio de um dia em que vão ver aquelas 
coisas lá da linha de Sintra. 
É isso que não se conseguiu, até agora, fazer aqui deste lado, porque depois há outras realidades, como 
a realidade das praias da linha da Costa, de Sesimbra e mesmo de Setúbal, que são realidades diferentes, 
mas estas destes concelhos que têm estas características, que não têm oferta competitiva com outros, 
porque não têm as tais praias, porque apesar de terem uma praia ali não será, com certeza, para “charters 
de turistas que vêm fazer turismo de sol e praia no Rosário”, mas têm condições para ter visitantes e têm, 
naturalmente, visitantes, sobretudo portugueses. É essa a estratégia que têm e que têm feito, têm 
divulgado a estratégia de ação através dos eventos, e os eventos não são, como tantos aqui, às vezes, 
parecem pensar, um mero desperdício de dinheiro para “entreter o pagode”, não é isso, os eventos são 
fatores de atração, são fatores de dinamização económica. Quando se aposta nas festas da Moita, quando 
se aposta nas diversas iniciativas, são fatores de atração de visitantes, visitantes que se procura que 
venham daquela vez e que depois possam voltar para outras ocasiões. 
E é nessa estratégica de captação e de promoção que têm feito que têm estado sempre presentes nas 
bolsas de turismo. Têm feito divulgação, por exemplo, do rio e sobretudo em torno do rio, porque o rio é 
aquilo que os diferencia, é a única coisa que outros não têm, uma vez que a Moita não tem o que os outros 
têm, não tem as praias, nem os castelos, nem os palácios, mas tem um rio que tem condições para atrair 
visitantes, mas também é verdade que tem condições limitadas. Têm marés, o que é uma chatice, e 
enquanto em Lisboa, e na margem norte, se pode embarcar a toda a hora aqui não se pode embarcar a 
toda a hora, os passeios são condicionados, portanto não têm condições iguais a outros, mas têm de 
potenciar aquilo que têm e têm-no feito. 
Falta uma coisa nesta sub-região porque falta alojamento. É um défice, e não tem a Moita como não tem 
o Barreiro, e o Montijo tem um hotel, mas é muito pouco, falta alojamento. Tem também havido promoção, 
várias vezes o município tem feito promoção junto dos agentes, tem dito o que é que existe e tem dito as 
potencialidades que existem. Existem aqui projetos aprovados há muito tempo, até projetos de particulares 
que, no entanto, não captaram investidores porque também eles estão demasiado focados em Lisboa, na 
cidade de Lisboa e nos arredores mais próximos de Lisboa e, de facto, o investimento hoteleiro não chegou 
ainda de forma significativa aqui à margem sul. Do ponto de vista do alojamento local começa a haver 
qualquer coisa, já existem ofertas aqui na Moita, e basta ir à internet para ver que existem ofertas aqui, 
mas dizer que isso constitui um eixo de atividade económica significativo não é verdade, mas é um 
embrião, está a começar e, naturalmente, irão continuar a intervir nesta área. 
Sobre o orçamento participativo e a participação, na sua opinião, é uma farsa chamar orçamento 
participativo àqueles inquéritos tipo “casa dos segredos” que se fazem por aí por esse país fora, em que 
há uma votação eletrónica ou votação por telefone, e “escolha lá se quer ir gastar cem mil aqui ou dez mil 
acolá”, porque aquilo tem a mesma fidelidade, a mesma participação e a mesma razoabilidade nas 
escolhas que tem escolher o vencedor dos concursos televisivos, que são adesões puramente emocionais, 
no melhor dos casos, e acha que participação não é isso. Aquilo é camuflar a inexistência de verdadeira 
participação, e a verdadeira participação faz-se com uma verdadeira ligação aos atores locais, ouvindo-os 
e criando condições para que eles participem, com ter comissões de moradores a funcionar, com ter o 
movimento associativo a funcionar, com ter as mais diversas instituições da chamada sociedade civil que 
participam, que dão opiniões, que criticam e que propõem trezentos e sessenta e cinco dias por ano e não 
num inquérito telefónico quinze dias antes de aprovar o orçamento, portanto esta é a sua conceção de 
orçamento participativo, aliás, melhor dizendo, é a sua conceção de participação. 
Já agora, o orçamento participativo, como sabem, nasceu em Porto Alegre aqui há uns anos, e qualquer 
um daqueles dará “voltas na tumba” se perceber o que é que nasceu lá na altura em termos de orçamento 
participativo e aquilo a que em Portugal, hoje em dia, se chama orçamento participativo. 
A forma como o Sr. António Chora manifestou a questão sobre os esgotos lançados no rio é 
manifestamente exagerada, porque existem problemas, existem deficiências de funcionamento, mas as 
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deficiências são da SIMARSUL, porque é no âmbito da rede de saneamento em alta que os problemas 
estão a acontecer, porque na rede em baixa, ao contrário do que aqui foi dado a entender, “enterraram” 
muitos milhões de euros, e “enterraram” ainda muito recentemente. Quando aqui é dito que preferem 
fazer umas “obrazinhas na rua” em vez de gastarem nisto, esquecem-se que acabaram, há pouco mais de 
um ano, de fazer a última fase dos esgotos no Penteado e no Cabeço Verde e gastaram mais de um milhão 
de euros, o que tinha dado para fazer “muitas festinhas e muitos arranjinhos”, tinha dado para arranjar a 
rua 5 de Outubro e provavelmente, até a Avenida Teófilo Braga na Moita, mas a opção foi mesmo 
“enterrar”, portanto essa crítica não é justa, manifestamente não é justa. 
Quanto aos problemas que existem com os equipamentos da SIMARSUL, confirma que sim, estão a existir, 
e sim, agravaram-se com o interregno de existência da SIMARSUL. Como se recordam, no governo anterior 
estes diversos sistemas foram fundidos numa “coisa gigantesca” que ia desde a Península de Setúbal até 
ao Côa, e isso teve consequências, teve consequências de afastamento, teve consequências de falhas de 
manutenção, teve consequências de atrasos de investimentos, e essas consequências estão hoje no 
terreno e, aliás, estão agravadas, como já aqui foi referido, por não ter havido ainda autorização para que 
a empresa faça alguns dos investimentos e também para a contratação de pessoal para fazer a devida 
manutenção. 
Acreditam que estão a ser dados passos para superar estas questões, há equipamentos e tecnologias que 
vão ser substituídas nalgumas estações elevatórias onde estão a existir problemas mais graves e, 
naturalmente, irão continuar a pressionar a SIMARSUL, no âmbito da sua capacidade de pressão, para 
que consiga, rapidamente, dar resposta a estas questões. 
Sobre os transportes públicos há pouco não referiu, mas no orçamento, de facto, é uma verba nova, um 
encargo novo. Naturalmente, é um encargo com uma repercussão social e um beneficio direto para as 
populações de grande dimensão e, por isso, consideram que é dinheiro bem aplicado, mas é preciso ter 
em conta que é, de facto, um encargo novo, que é, de facto, uma forma que, não sendo apresentada como 
tal, na realidade é uma transferência de competências para o poder local. Estão a falar, por exemplo, de 
encargos com o passe social, de encargos com os transportes públicos, que anteriormente eram 
assumidos diretamente pelo orçamento de Estado e que agora são transferidos para o poder local, 
portanto a gestão dos sistemas de transportes, ainda que, e ainda bem porque crê que de outra maneira 
seria mesmo impossível, o Governo mantenha uma participação no orçamento de Estado, e “mantenha” 
não é uma novidade, é manter porque, de alguma forma, também passou a ideia que agora, a partir de 
dois mil e dezanove, o Governo ia passar a subsidiar o passe social, mas esta ideia não é verdadeira porque 
o Governo já subsidiava o sistema do passe social anteriormente existente, portanto os passes “L” já eram 
suportados pelo Governo. 
Agora, com um novo modelo, finalmente, um modelo que, ao fim de tantos anos, vem responder ao que 
aqui no concelho da Moita a população e as autarquias reclamaram durante anos, e que ainda há pouco 
mais de um ano tinha sido recusado na Assembleia da República pela maioria, ou seja, a criação de um 
passe social que abrangesse todo o território e todos os modelos de transporte, portanto a remodelação 
do sistema de passes sociais até agora existente. Finalmente isso vai acontecer e, para que isso aconteça, 
os municípios vão comparticipar os encargos. No caso do município da Moita, e esta repartição foi feita a 
partir dos critérios de território, população e receitas municipais, a comparticipação que foi definida para 
o concelho foi de setecentos e noventa e dois mil euros ano, sendo que, em dois mil e dezanove, uma vez 
que o sistema se inicia apenas em abril, é oitenta por cento desse valor, portanto os seiscentos e trinta e 
quatro mil euros que estão inscritos no orçamento. 
Sobre a estratégia para combate às alterações climáticas, como já foi dito, está a ser definida uma 
estratégia ao nível metropolitano. A Área Metropolitana, o Conselho Metropolitano e a Comissão Executiva 
são emanação dos municípios, portanto aquilo que lá está a ser feito não pode ser entendido como “o lá 
e o aqui”, não há “o lá e o aqui”, “o lá” é o mesmo que “o aqui” porque são parte da Área Metropolitana e 
está a ser feito um plano do qual são parte e do qual o território está integrado e, naturalmente, desse 
plano metropolitano surgirão, com certeza, estratégias e medidas para o território que depois tratarão de 
aplicar, definindo a própria forma de as aplicar aqui, mas na sequência de um plano porque, aliás, como 
também lhe parece evidente, a questão das alterações climáticas é uma questão global, portanto aqui não 
pode haver voluntarismos avulso, ou se intervém e se atua de forma global e de forma concertada ou não 
se obterão, com certeza, resultados 
No que concerne ao uso eficiente da água recordou que voltaram a receber o selo de qualidade exemplar 
de água da ERSAR, pelo sexto ano consecutivo, e não se confundam porque não são todos os municípios 
da região que o recebem, aliás, foram só três, portanto este é, efetivamente, um reconhecimento da 
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qualidade do serviço e um reconhecimento que é feito por uma entidade a quem ninguém lhe conhece 
simpatias pela CDU, nem por nenhum município em concreto. 
Quando à Divisão de Desenvolvimento Económico, as verbas reduziram-se porque a parte que dizia 
respeito à organização das festas deixou de estar dependente dessa divisão. O resto da atividade tem as 
mesmas verbas que sempre teve e, aliás, para o ano dois mil e dezanove, prevê-se um reforço de verba 
para uma intervenção de reabilitação do Pavilhão Municipal de Exposições, que já está carenciado dessa 
intervenção, mas de resto a ação mantém-se. A reabilitação dos mercados e qualquer outra ação são 
equacionadas em conjunto, é a tal história de que não basta fazer uma lista de necessidades porque a 
lista de necessidades é um ato de grande simplicidade, o que é preciso é depois olhar para os recursos e 
ver quais são as prioridades que se definem para dar resposta a essas necessidades e o que é que se faz 
primeiro. Essa é que é a questão, portanto dizer que faz falta a reabilitação dos mercados é como dizer 
que faz falta outra coisa qualquer, a questão é os recursos que têm e onde é que os estão a usar, e é esse 
trabalho difícil que têm os eleitos, que tem uma câmara municipal, um executivo municipal, porque para 
dizer que sim a alguns têm que dizer não a bastantes, porque os recursos são sempre insuficientes para 
fazer tudo o que é necessário. A oposição quando atua de forma mais desprendida não tem esse problema, 
pode dizer que sim a todos, como não custa nada pode dizer que sim a todos, que é o que, normalmente, 
aqui acontece. 
Para terminar, quanto à questão da participação dos vereadores, tem o maior respeito pelo vereador 
Joaquim Raminhos, já o conhece há muitos anos e nunca o viu, “ele nem fuma para andar com coisas na 
boca a tapar-lhe a boca, nunca o viu de rolha na boca”, portanto dizer que ele não faz propostas na Câmara 
Municipal, seja porque razão for, é para além do mais, desrespeitá-lo, porque acha que ele faz as propostas 
que quiser fazer e que tiver para fazer. 
Saber os sentidos de voto dos vários vereadores também é algo que qualquer pessoa medianamente 
atenta sabe antes de se entrar na sala de reunião. Todas aquelas nove pessoas que estão no executivo 
desta Câmara, ou noutro qualquer anteriormente, sabiam como é que iam votar quando lá entrassem, não 
há surpresas, portanto dizer que não se fazem propostas porque se sabe como é que vai votar o outro não 
faz sentido, porque senão, na Assembleia da República, a CDU bem podia mandar os seus deputados para 
casa. O que é que eles estão lá a fazer? Não estão lá a fazer nada, portanto essa questão não se coloca. 
Quanto ao espaço para pôr as questões, para além de outros espaços que existem, mas não vai entrar por 
essa discussão, mas o espaço de excelência para toda e qualquer discussão são as reuniões de Câmara, 
é para isso que elas existem. É o espaço para toda e qualquer discussão, para toda e qualquer proposta, 
para toda e qualquer alteração. Nenhum documento está aprovado antes de ser votado na reunião de 
Câmara, e vão todos feitos, não há outra forma, as propostas já vão feitas, portanto não são construídas 
ali, as propostas vão feitas, mas são tantas as vezes que alteram propostas, como sempre, que acha que 
dizer-se que qualquer vereador da oposição não faz propostas porque já sabe o resultado da votação não 
faz sentido. 
Ainda assim, e sem entrar aqui numa discussão que não seja pertinente, teve oportunidade de conversar 
com o vereador Joaquim Raminhos, que lhe colocou algumas questões ao que lhe disse qual era o seu 
pensamento. De facto, não resultou dali alterações substanciais ao orçamento, mas não resultou porque, 
se calhar, não havia condições para resultar. E o mesmo aconteceu com os outros vereadores dos outros 
partidos, os outros vereadores com pelouro, em que houve propostas quer do vereador do PSD, quer do 
vereador com pelouro do PS, que foram introduzidas, normalmente, não havendo questão nenhuma. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Disse que tinha um pedido de intervenção do Sr. António Chora e do Sr. Jorge Beja, e perguntou se mais 
algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir, pedindo que fossem sucintos atendendo ao 
adiantado da hora. 
 
Sr. António Chora do BE 
Queria apenas dar um esclarecimento em relação à sua intervenção porque quando se referiu aos esgotos 
não se referiu ao que se passa com a SIMARSUL. É bom que isso fique claro porque já tem discutido várias 
vezes com o vereador Miguel Canudo sempre que vê aquela comporta aberta a norte das piscinas. Refere-
se àquele que corre vinte e quatro horas por dia a sul das piscinas, que alguns dizem ser só quando chove, 
mas esta semana ainda não choveu e mais de metade daquele tubo está sistematicamente a deitar 
esgotos quando a maré está vazia, portanto é a este que se refere bem como se referiu à vala de Alhos 
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Vedros, que passa ao pé da piscina e àquele que corre mesmo à esquina do muro da GEFA para dentro da 
salina de Alhos Vedros. São estes a que se estava a referir que precisam de uma intervenção, e que se 
tem que fazer. 
Sobre quase todos tem esclarecimentos que a direção da ETAR já deu em determinada altura, compreende 
os esclarecimentos e sabe que o investimento é caro, mas têm que os fazer algum dia se querem um Tejo 
que, realmente, ganhe seja que concurso for a que a Câmara se candidate. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Este é o quinto orçamento que discute aqui na Assembleia Municipal num espaço de nove anos e, sendo 
muito sucinto, no espaço de nove anos é muito parecido com os outros. É um orçamento de atividades 
correntes, de “navegação de costa à vista” em que não há nada de novo, e não vai dizer que é um copy 
paste, como já aqui alguém falou, mas pouco mais é, e sim, há algumas coisas novas de um ano para o 
outro, há. 
Não teve sequer para analisar os números na sua especificidade, presume que estão todos bem feitos, 
como é lógico, mas incomoda-o um bocadinho que seja sempre a mesma coisa porque é um documento 
fundamental para a governação do concelho, pelo que quis deixar uma pergunta, que não carece de 
resposta, porque sabe qual é a resposta: para quando um “golpe de asa” no orçamento da Câmara da 
Moita? 
Para terminar, dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia, e falando a sério, quis dizer 
que concorda com quase tudo o que este disse sobre o turismo no concelho da Moita e a forma como o 
concelho se enquadra na área da grande Lisboa. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Pediu desculpa por se estar a rir, mas estava-se a recordar das observações do Sr. Presidente sobre os 
charters, que só o lembravam do Futre e daquela conferência de imprensa. Existem os “Mourinhos das 
finanças” e, se calhar, também existe aqui o “Futre das câmaras, da presidência de câmara”, sem ofensa, 
obviamente. 
Colocou questões que não foram respondidas e que, se fosse possível, queria ver clarificadas, quando 
referiu, na parte social, o Plano Municipal de Intervenção para a população sénior e idosa, e o Plano 
Municipal para a Cidadania, Igualdade, Não Discriminação e Combate à Violência. 
Sobre a questão da redução do orçamento da Divisão de Desenvolvimento Económico, e tendo percebido 
que se prende com a retirada da componente das festas, gostava de entender porque é que foi tomada 
essa decisão, essa estratégia de a retirar, porque é que não está incluída se sempre esteve nesta Divisão. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
O que quis trazer aqui foi um pedido de responsabilidade sobre o que se diz, porque esteve a ver a 
declaração de voto dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista na Câmara Municipal da Moita, que 
alegam não aprovar este orçamento porque não está prevista a colocação de uma cadeira de dentista no 
centro de saúde, que é uma obrigação do Governo, e porque não há apoio às atividades extra da pré-
escola. Na sua opinião isto não é possível, chumbar uma coisa com base em coisas que não são da 
responsabilidade da Câmara não é motivo para chumbar e é trazer a politica para níveis que não são 
corretos. 
Para terminar, e em jeito de brincadeira, até porque lhe tem a maior consideração, mas depois de ouvir 
falar o Sr. Miguel Jorge lembra-se sempre do Paulinho Santos do Futebol Clube do Porto, pelo que também 
deve ser o “Paulinho Santos aqui da Assembleia”. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Prescindiu da sua intervenção. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre o Plano Municipal de Intervenção para a população sénior e idosa, é um plano que visa dar 
consistência a uma candidatura que apresentaram a fundos comunitários, o Fundo Social Europeu, com 
um conjunto de ações dirigidas à população sénior, que foi submetida na semana passada e assim que 
obtiverem aprovação será devidamente divulgada, neste momento será prematuro avançar com 
pormenores uma vez que não há garantia, como é evidente, de aprovação. 
Sobre o Plano Municipal para a Cidadania, Igualdade, Não Discriminação e Combate à Violência, a criação 
do Gabinete de Apoio à Vítima já faz parte desta estratégia, bem como irão desenvolver um plano de 
igualdade de género, que é um objetivo que têm definido para este mandato. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, um do PSD, um do CDS; quatro abstenções, sendo três do BE, uma do PAN; nove votos 
contra do PS. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do BE proferida pela Sra. Carmen Mafra 
“Passado o primeiro ano de mandato autárquico, esta Assembleia Municipal é uma das mais importantes 
entre aquelas que se realizam, uma vez que estão em apreciação documentos fundamentais para a vida 
do município e dos cidadãos que aqui vivem, que são as Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 
2019. 
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2019, são o reflexo do contexto político em que vivemos, 
dos efeitos das decisões políticas centrais, nomeadamente o incumprimento da Lei das Finanças Locais, 
e de opções políticas da gestão Municipal. 
Conforme apresentámos no nosso programa eleitoral, defendemos a implementação do processo de 
Orçamento Participativo, como forma de contribuir para o aprofundamento da Democracia Participativa e 
de incentivo à intervenção dos munícipes na vida do poder local. Mais uma vez as estruturas que fazem 
parte da nossa comunidade e a população em geral, ficaram à margem deste orçamento. O BE sempre 
defendeu e defende, uma maior participação e responsabilização nas decisões sobre a utilização dos 
dinheiros públicos. Continuaremos a persistir nesta proposta que, deve ser trabalhada e organizada 
antecipadamente, para que se consigam atingir os objetivos pretendidos. 
A propósito de democracia no poder local, consideramos que apesar dos resultados das ultimas eleições 
locais terem retirado a maioria absoluta à CDU, esta continua a elaborar as Grandes Opções do Plano e 
Orçamento como sempre o fez. 
 Uma democracia local que respeitasse o sentido de voto dos munícipes obrigava a um maior envolvimento 
de todas as forças políticas que compõem a vereação, para que na realidade houvesse mais debate e 
reflexão sobre as propostas a apresentar, para o desenvolvimento do nosso Concelho. 
Apesar de, nas Grandes Opções do Plano/2019, serem feitas referências a previsões de intervenção da 
requalificação urbana, nos núcleos urbanos mais degradados do nosso concelho, ficamos muito nas 
expectativas, porque na realidade falta uma referência a algo de mais concreto, para uma alteração do 
estado de degradação nalguns prédios e espaços públicos 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é o exemplo do Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
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Continuamos a defender que é preciso dar mais alguns passos na museologia no Concelho da Moita, que 
valorize a nossa história local, realçando a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa 
comunidade, quer para quem nos visita. 
Na área ambiental, não é feita uma referência clara aos problemas de esgotos que correm para o Tejo a 
céu aberto, ou numa requalificação do Parque das Salinas em Alhos Vedros, que constitui um espaço 
público que está em grande parte divorciado da população. O combate às agressões ambientais junto ao 
rio, deve ser considerada como de intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma maior 
qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
 Foi marcante neste primeiro ano de mandato, a apresentação do projeto de candidatura da “Moita 
Património do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades 
de desenvolvimento existentes junto ao rio. É neste sentido que, consideramos ser fundamental fazer-se 
uma referência à concretização de um local de embarque junto ao Rosário, como uma das Freguesias com 
mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
Conjugaremos todos os esforços, para a defesa de uma maior qualidade de vida da população do Concelho 
da Moita. 
Pelas razões atrás expostas, consideramos que as Grandes Opções do Plano e   Orçamento não são apenas 
números, são ideias e propostas, que devem corresponder a um debate e a uma construção participada. 
Por estas razões, o BE absteve-se na votação do Plano e Orçamento para 2019 reafirmando assim a sua 
coerência de princípios com uma política construtiva, que defendemos para o Município da Moita e para 
os cidadãos que aqui vivem.” 
 
Declaração de Voto da Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
“A abstenção do PAN na votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 representa um 
ato de resignação sobre tantas coisas que não concordamos, mas que não conseguimos combater devido 
à nossa representação ainda tão pouco significativa nesta Assembleia Municipal. 
Ao longo deste primeiro mandato aprendemos que pouco ou nada adianta colocarmo-nos contra situações 
que ainda não podemos resolver, como seria desejável e necessário. 
Caminhamos para uma tragédia ecológica no nosso planeta num futuro muito próximo, e continuamos a 
direcionar dinheiros públicos para práticas prejudiciais que apenas servirão de achas numa fogueira 
destrutiva de tudo e de todos. 
Apesar de sermos contra os apoios implícitos a práticas que maltratam e prejudicam animais humanos e 
não humanos, destacando a tauromaquia e a indústria leiteira, referimos aqui apenas a discrepância entre 
as verbas atribuídas ao apoio dos animais ditos de companhia – 19.500 € -  e a verba atribuída às ações 
de desinfestação e desratização - 22.500€ -  sendo que os 19.500 € incluem as esterilizações, o projeto 
sede de animais errantes, como se pode verificar: esterilização de animais dados para adoção – 12.000 
€, Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes – 5.000 €,  e 2.500 € para o Projeto CED. 
Consideramos que o controlo de pragas urbanas com produtos químicos só deveria ser implementado em 
última instância, pois se os químicos servem para envenenar animais também vão envenenar o ambiente. 
As chuvas acabarão por transportar esses produtos por todo o lado, indo parar aos rios e lençóis freáticos, 
afetando os próprios humanos e outras espécies como, por exemplo, as aves das quais 70% já não existem 
não existem na nossa fauna. 
Consideramos ainda que devem ser promovidas medidas preventivas, como sessões de esclarecimento e 
sensibilização dos munícipes acerca do acondicionamento dos lixos de forma correta, não os jogando a 
céu aberto, fazendo limpezas sempre que necessário evitando assim acumulo de entulhos, armazenando 
também corretamente os alimentos, entre outras, e ter a humildade de entender que somos a maior praga 
ao cimo da terra. 
Quanto aos animais, se houvesse mais apoios aos detentores dos mesmos, com veterinários mais 
acessíveis, assim como campanhas de esterilização especialmente para pessoas mais carenciadas 
promovidas pela Câmara, não haveria tanto abandono e, consequentemente, animais sempre a nascerem 
em colónias existentes por todo o concelho. 
O Projeto CED tem apenas 2.500 €, mas depois de capturados e esterilizados são colocados onde? Na rua 
novamente, ao frio e à chuva, com forme, a serem perseguidos pelas pessoas que nem deixam alimentá-
los e que, por vezes, os matam quando se abrigam nos motores dos carros. 
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Já existem municípios que proporcionam abrigos aos seus animais errantes, quer para se alimentarem, 
quer para pernoitarem ou, simplesmente, para se abrigarem. Para quando na Moita? Existe o Mião que 
nem para um município é suficiente e condigno, quanto mais para dois. 
Se a GNR ou a polícia são chamados a socorrer um animal maltratado sabem o que acontece? Nada. Isto 
porque, obviamente, não têm onde colocar o animal, ficando no mesmo sítio a sofrer dos mesmos males. 
Achamos, portanto, que para fazer face a todos estes problemas neste âmbito, 19.500 € é claramente 
irrisório. 
Apelamos a todos os elementos desta Assembleia que comecem a pôr a mão na consciência acerca destes 
assuntos que vimos levantando, enquanto ainda há tempo para se minimizarem tantas assimetrias 
existentes, pois o ideal seria o homem viver em harmonia com a natureza e todos os outros seres, não os 
esquecendo e não os explorando e, acima de tudo, respeitando-os.” 
 
Declaração de Voto do MM proferida pela Sra. Paula Diogo 
“As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2019 são idênticos ao ano anterior. Gostaríamos que 
houvesse mais inovação, no entanto entendemos que 2019 vai ser um ano com grandes desafios para o 
Município, não podendo este correr riscos a nível financeiro. Há, por exemplo, um encargo novo com os 
transportes públicos, apesar de haver uma participação do Estado. É uma medida muito positiva para as 
famílias, mas que envolve riscos ao nível da sustentabilidade financeira. Que saibamos aproveitar a 
alteração do sistema de passes para cativar pessoas a virem morar para o concelho, atrair investidores e 
podermos caminhar para uma redução de impostos, e permitir assim o aparecimento de Grandes Opções 
do Plano mais inovadoras. 
Pelas razões expostas, o grupo municipal Merecemos Mais votou favoravelmente.” 
 
Declaração de Voto do PS proferida pela Sra. Márcia Santos 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou contra as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2019. 
Há um ano atrás, o Partido Socialista deixou um sinal claro de disponibilidade para construir um novo 
caminho para o nosso concelho. Essa postura construtiva que assumimos teve expressão nas propostas 
e recomendações que apresentámos, cumprindo o mandato que nos foi confiado pelos munícipes. 
Também, nesse momento, afirmámos que a situação emergente das eleições autárquicas de 2017 “exigia 
uma autoavaliação e daí retirar consequências de governação que fossem para além de encontrar no PSD 
a muleta”. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2019 que nos foram ora e aqui presentes deixam um sinal 
por demais evidente de indisponibilidade em alterar-se a trajetória que levou o concelho da Moita a uma 
cristalização da estagnação. De facto, num documento muito similar ao do ano passado - que já era similar 
ao do ano anterior –, a CDU concretiza a sua falta de vontade política para responder à estagnação do 
Concelho que se vem arrastando e que é evidente em vários indicadores como o de ser um mau concelho 
para viver visitar ou para fazer negócios, na região de Lisboa; ou por o poder de compra dos habitantes do 
concelho da Moita ser o mais baixo da área metropolitana de Lisboa; ou continuar a evidenciar o 
desinteresse pelo nosso território onde se regista no relatório de maio de 2018 do INE o menor valor por 
metro quadro no mercado de transações de imóveis destinados à habitação. Ou, e muito preocupante, os 
ténues resultados de sucesso em percursos escolares, particularmente longos, o que dá bem a ideia de 
como a CDU não tem sido um estimulo à construção de um espaço de vida exigente e motivador. 
Os indicadores são claros e motivo para procurar novas respostas. Em vez disso o que estas Grandes 
Opções do Plano e Orçamento espelham é uma política de nivelamento por baixo de metas de 
desenvolvimento e progresso no concelho da Moita e uma contínua desresponsabilização, aliás em 
perfeita consonância com uma visão limitativa do Concelho. Os indicadores negativos de desenvolvimento 
não são inevitáveis, mas são isso sim indissociáveis das opções políticas que têm sido tomadas pela CDU, 
agora respaldadas pelo PSD. 
Num documento que continua a não ir para além da gestão corrente, voltamos a não encontrar uma 
estratégia de desenvolvimento para aquele que é um dos Concelhos mais populosos do distrito de Setúbal. 
Não encontramos soluções inovadoras e criativas, na atração de investimento, na criação de emprego, na 
participação dos cidadãos, no ambiente, na higiene urbana. Enfim, não encontramos soluções para a 
construção de um concelho distintivo. A falta de respostas concretizadoras de um verdadeiro projeto de 
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desenvolvimento para o concelho é, mais uma vez, a marca indelével dos documentos trazidos a análise 
e votação. 
Cada vez nos convencemos mais de que, se é certo que os governantes da CDU, deste município, não 
demonstram capacidade politica para traçar um novo caminho, de progresso, não é menos verdade que 
não há o mínimo esforço em tentar. Aliás, onde têm sido ‘capazes’ é, ao longo do tempo, em criar 
desinteresse e afastamento por parte da população, em relação às opções concelhias, e com isso manter 
o poder, agora relativo, mas segurado pela direita, através de uma faixa pouco expressiva da população a 
quem convenceram que o pouco é bastante. 
Porque não nos conformamos com um conjunto de escolhas que não valorizam o Concelho e que não 
servem condignamente a população, e particularmente porque não nos conformamos com a falta de 
escolhas, votamos contra as propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento de 2019. 
A ‘marca’ CDU é perniciosa ao concelho da Moita. A direita, numa coligação negativa e improvável, permite 
que continue.” 
 
 
7 – Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2018 
 
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 atual modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho necessários 
ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de mapas 
de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos serviços 
municipais e os recursos financeiros disponíveis. No estrito cumprimento das atribuições e competências 
do Município e, consequentemente, no funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o 
mapa de pessoal agora proposto enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa 
gestão previsional de efetivos que atende aos constrangimentos legais e financeiros, mas garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e reflete 
também a criação de alguns lugares no mapa de pessoal por forma a responder as necessidade dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2019, o mapa de 
pessoal considera: 

- Os postos de trabalho existentes preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias; 
- Os cargos dirigentes previstos. 

O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém um total geral de 814 
postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2019, dos 814 
postos de trabalho, 767 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, e 35 vagos. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
É a proposta mais simples dos últimos anos, isto é, não propõem nenhuma alteração porque ainda têm 
um conjunto de lugares vagos que foram criados no ano passado para permitir concursos de admissão de 
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pessoal, sendo que alguns já decorreram e que outros estão a decorrer, e também porque, ao contrário 
do que vinham fazendo ao longo dos anos, em função das obrigações legais, deixaram de eliminar os 
lugares que ficam vagos por aposentação ou falecimento, portanto mantêm esses lugares na perspetiva 
de não perderem mais pessoal e serem substituídas as pessoas, à medida que vão saindo, por novos 
trabalhadores. 
Consideram que o mapa, tal como está neste momento, com a sua estrutura e os lugares que tem, dá 
resposta às necessidades do município, melhor dizendo, dá resposta às necessidades dentro daquilo que 
é possível, porque precisariam ter mais trabalhadores, mas ter mais trabalhadores em número 
significativo, de facto, significaria repercussões do ponto de vista orçamental e, naturalmente, este 
equilíbrio tem que ser mantido, pelo que é este o mapa de pessoal que propõem para este ano. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
O documento do Mapa de Pessoal deve possibilitar o enquadramento da política municipal de recursos 
humanos como, aliás, é mencionado na nota introdutória do documento. Nesse sentido importa, para a 
compreensão dessa politica, conhecer não só os recursos humanos em contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, mas também os trabalhadores com contrato de prestação de serviços, 
os quais, ainda que de forma independente, constituem força de trabalho na Câmara Municipal, daí 
questionar qual o número de pessoas que estão com este contrato e o peso desses honorários no cômputo 
dos custos com pessoal. 
 
Sr. Tânia Ribeiro da CDU 
O poder local perdeu largas dezenas de trabalhadores desde 2009, muito fruto de más políticas. O Mapa 
de Pessoal que a Câmara aqui hoje propõe, e que a bancada da CDU votará favoravelmente por reconhecer 
a tentativa de repor o número de trabalhadores, conscientes de que estão longe da colocação do número 
de trabalhadores suficiente para responder às muitas necessidades da população do concelho, mas 
igualmente convictos que só politicas sérias, quer no cumprimento da Lei das Finanças Locais, quer na 
retoma do vínculo público dos trabalhadores, podem dotar o poder local de profissionais tão 
imprescindíveis para os serviços públicos. 
Uima palavra de apreço para a forma como a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia trataram os 
processos de regularização de precários, desde a primeira hora uma luta levada a cabo por centenas de 
trabalhadores apoiados pela central sindical CGTP, mas que, infelizmente, não teve o mesmo resultado no 
poder central, portanto votar favoravelmente esta proposta é defender o poder local. é defender os 
trabalhadores, é defender o acesso a mais e melhores serviços públicos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Ativos têm neste momento doze contratos de avença em diversas funções gerais, têm nove contratos na 
piscina municipal, sendo que a piscina municipal tem um quadro próprio de pessoal, mas tem também um 
conjunto de professores e monitores de natação que fazem as pontas de horário e algumas horas de fim 
de semana, portanto são pessoas apenas com algumas horas, e têm duas pessoas em contratos de 
auxiliar de ação educativa, que são pessoas cujo número varia todos os anos em função dos alunos com 
necessidades educativas especiais e que são contratados anualmente, mas neste momento não tem 
consigo o valor total destes números. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e 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. 
 
 
8 – Alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
24/10/2018: 
 
“O Município da Moita dispõe de atribuições no domínio do ambiente, nos termos do estatuído na alínea 
k), do n.º 2, do artigo 23.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013 de 01 de novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de novembro, e alterada pelas 
Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016 de 30 de março, 42/2016 de 28 
de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova 
o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências 
do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico. 
Sendo que, a gestão dos resíduos urbanos cuja produção diária não exceda 1100 litros por produtor é 
assegurada pelos municípios, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 05 de setembro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 
de dezembro, Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 
75/2015, de 11 de maio, Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15de junho, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e 
Decreto-Lei n.º 71/2016, de 04 de novembro. 
Com relevância para o serviço de gestão de resíduos urbanos foi aprovado o Decreto-Lei n.º 194/2009, 
de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e pela Lei n.º 12/2014, de 06 de 
março, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. 
Este diploma legal estatui, no n.º 1, do seu artigo 62.º, que as regras de prestação do serviço aos 
utilizadores constam de um regulamento de serviço, a aprovar pelas entidades titulares e que deve conter, 
no mínimo, os elementos constantes da Portaria n.º 34/2011, de 13 de janeiro. 
Às câmaras municipais compete elaborar e submeter à aprovação das assembleias municipais os projetos 
de regulamentos externos dos municípios, nos termos do estatuído na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º do 
Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Assim, e acolhendo o modelo de regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos disponibilizado 
pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I. P. (ERSAR), foi aprovado o Regulamento do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita por deliberação da Assembleia Municipal 
da Moita tomada em sessão ordinária realizada em 29 de junho de 2012 e alterado pelas deliberações da 
aludida Assembleia, em sessões ordinárias de 19 de abril de 2013 e de 27 de fevereiro de 2015. 
Entretanto, a ERSAR, por deliberação do Conselho de Administração, datado de 05 de janeiro de 2018, 
aprovou o parecer sobre a formação dos tarifários para 2018 da Câmara Municipal da Moita. 
Posteriormente, em 23 de janeiro de 2018, foi publicado em Diário da República, 2.ª série, uma revisão 
ao Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, aprovado pela ERSAR, Deliberação 
n.º 928/2014, que estabelece as disposições aplicáveis à definição, ao cálculo, à revisão e à publicitação 
das tarifas e às respetivas obrigações de prestação de informação. 
Em face do supra explanado, mostrou-se necessário proceder à elaboração de um projeto de alteração ao 
Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita. 
Neste projeto de alteração pretendeu-se, também, adaptar o Regulamento à prática administrativa em 
curso e conformá-lo com a Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, retificada pela Retificação n.º 46-B/2013, 
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de 01 de novembro, alterada pelas Leis n.os 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 
132/2015, de 04 de setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 114/2017, 
de 29 de dezembro, que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, 
no que especificamente diz respeito aos limites máximos das coimas previstas para pessoas singulares. 
Assim, a Câmara Municipal da Moita deliberou, em reunião ordinária de 11 de julho de 2018, desencadear 
o procedimento de elaboração do Projeto de Alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos do Município da Moita, com publicitação do início do procedimento, em 13 de julho de 2018, na 
Internet, no sítio institucional do Município da Moita e em Edital, indicando a forma como se podia 
processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do projeto 
de alteração ao Regulamento, nos termos do n.º 1, do artigo 98.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
O prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração do projeto de 
alteração do Regulamento decorreu de 16 de julho de 2018 a 27 de julho de 2018, sem que se tenham 
constituído quaisquer interessados ou apresentados contributos. 
A Câmara Municipal da Moita deliberou, em reunião ordinária, de 22 de agosto de 2018, ao abrigo do 
disposto no artigo 32.º e na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, submeter a consulta pública para recolha de sugestões, o projeto de alteração 
ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita, pelo prazo de 30 dias 
úteis, a contar da data da sua publicação no Diário da República, que decorreu de 05 de setembro a 18 
de outubro de 2018, nos termos conjugados e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 62.º, do 
Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e dos n.os 1 e 2 do artigo 101.º do CPA, todos na redação 
atual, antes de ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal da Moita, tendo sido disponibilizado 
ao público através de Edital datado de 23 de agosto de 2018, afixado nos locais públicos do costume em 
24 de agosto de 2018, do Aviso n.º 12726/2018, publicado no Diário da República n.º 170, 2.ª série de 
04 de setembro de 2018, no jornal Diário da Região e no sítio da Internet do Município da Moita em 
www.cm-moita.pt, ambos também a 04 de setembro de 2018, e na publicação oficial do Município da 
Moita, “Moita Informação Municipal”, n.º 93, de setembro de 2018. 
Mais deliberou a Câmara Municipal da Moita, na mencionada reunião ordinária, solicitar à entidade 
reguladora do serviço de gestão de resíduos, ERSAR, durante o período de consulta pública, a emissão de 
parecer sobre o projeto de alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município da Moita, em cumprimento do n.º 4, do artigo 62.º, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 
agosto. 
O período de consulta pública terminou sem que tenham sido apresentadas sugestões. 
A ERSAR, em cumprimento da mencionada disposição legal, emitiu o seu parecer sobre o projeto de 
alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita, mediante a 
Informação I-001091/2018, datada de 19 de setembro de 2018, rececionado nos nossos serviços em 25 
de setembro de 2018, com o registo de entrada n.º 20793/Ano: 2018, apresentando alguns comentários 
bem como sugestões de melhoria e recomendando a revisão da alteração ao regulamento, no sentido de 
incluir e atender aos comentários por si produzidos. 
A ERSAR, quanto ao projeto de alteração ao regulamento submetido à sua apreciação, afirma que “respeita 
o conteúdo mínimo estabelecido pela Portaria n.º 34/2011, assim como, nas disposições objeto de 
alteração, o modelo de regulamento elaborado pela ERSAR.” 
Após análise e ponderação dos comentários e das sugestões apresentadas pela ERSAR, consideraram-se 
as mesmas pertinentes e justificadas e entendeu-se que deveriam ser acolhidos os argumentos aduzidos, 
nos termos e com os fundamentos constantes da informação n.º 34, datada de 19 de outubro de 2018, 
do GJ, pelo que foram vertidos na alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 
do Município da Moita, que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante e que ora se 
submete. 
As alterações introduzidas, por acolhimento dos comentários e sugestões da ERSAR, decorrem da 
legislação aplicável e em vigor, vinculativas para o Município da Moita independentemente da sua 
consagração ou não em norma regulamentar, constituindo apenas um acréscimo ao direito à informação 
dos utilizadores do serviço prestado e de mera conveniência, não impondo deveres, sujeições ou encargos, 
nem colidindo com os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 
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Nestes termos, não se considera justificável a repetição do período de consulta pública, uma vez que não 
se verifica nenhuma alteração substancial ao projeto de alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos do Município da Moita anteriormente submetido para recolha de sugestões. 
Face ao exposto, propõe-se que: 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de 
aprovação, nos termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, da 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 96.º a 
101.º e 135.º a 142.º do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto, a Alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 
do Município da Moita, anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante. 

Em anexo: A Informação GJ n.º 34, de 19 de outubro e a Alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos do Município da Moita.” 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Trata-se de uma alteração que não visa mais do que adequar o regulamento às alterações legislativas 
entretanto ocorridas e também enquadrar o parecer da ERSAR sobre o tarifário do município, não alterando 
nada de substancial em relação ao funcionamento dos serviços, ao relacionamento dos munícipes, aos 
direitos e aos deveres dos utentes do serviço, é mesmo uma questão de adaptação legal que, 
regularmente, periodicamente tem que ser feita para ir acompanhando as alterações legislativas que vão 
ocorrendo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu a 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. 
 
 
9 – 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) 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
24/10/2018: 
 
“O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 
19 de julho, que aprovou o Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas, adiante 
designado como RERAE, veio criar um regime excecional e transitório de uniformização dos procedimentos 
de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, pedreiras e 
explorações de gestão de resíduos, nomeadamente quanto à sua adequação aos instrumentos de gestão 
territorial em vigor e servidões e restrições de utilidade pública.  
Ao abrigo do RERAE, foram requeridos ao todo 20 procedimentos de regularização de atividades 
económicas exercidas no concelho da Moita, 19 explorações pecuárias e 1 estabelecimento industrial. 
Todas as 20 atividades económicas mereceram da Assembleia Municipal da Moita a deliberação 
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fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na regularização dos estabelecimentos 
e explorações, exigível nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do RERAE. 
Dos 20 procedimentos, até à presente data, 15 obtiveram a deliberação final de favorável, ou favorável 
condicionada, em sede de conferência decisória, realizada no âmbito do n.º 1 do artigo 11.º do RERAE, ao 
que se deverá seguir, conforme dispõem os artigos 12.º e 13.º do RERAE, a alteração dos instrumentos de 
gestão territorial em vigor e das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, que, de 
momento, obstam à regularização dos estabelecimentos e explorações existentes. Em concreto, há que 
promover a alteração do Plano Diretor Municipal da Moita e a alteração à delimitação da Reserva Ecológica 
Nacional no concelho da Moita. 
No caso da alteração do Plano Diretor Municipal, tal é da competência do Município da Moita, que deverá 
promover essa alteração, numa primeira fase, para os 15 procedimentos abrangidos pelo RERAE que já 
obtiveram deliberação final de favorável, ou favorável condicionada, em sede de conferência decisória, 
deixando para uma segunda fase a resolução dos 5 procedimentos restantes que ainda não obtiveram a 
deliberação final, uma vez que os títulos provisórios de exploração ou de exercício das atividades possuem 
um prazo de validade de apenas dois anos, findo o qual poderá o instrumento de gestão territorial em vigor 
ser objeto da suspensão prevista no n.º 5 do artigo 12.º do RERAE. 
Para o procedimento em assunto, foi deliberado pela Câmara Municipal a 25 de julho 2018 iniciar um 
período de discussão pública de 30 dias da proposta de alteração do Plano Diretor Municipal da Moita, de 
modo a cumprir com o estipulado no n.º 2 do artigo 12.º do RERAE, período esse que teve o seu início a 
30 de agosto de 2018, data da publicação do Aviso n.º 12488/2018 no Diário da República, 2.ª série, n.º 
167, e que terminou a 28 de setembro último, sem que a Câmara Municipal tivesse recebido qualquer 
participação. 
Assim, proponho: 
De harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, que aprovou o Regime Extraordinário da 
Regularização de Atividades Económicas (RERAE), e no n.º 1 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), remeter à 
Assembleia Municipal da Moita para aprovação a alteração do Plano Diretor Municipal da Moita na 
sequência dos procedimentos para regularização das atividades económicas, pecuárias e outras, 
existentes no concelho da Moita ao abrigo do RERAE. 
A alteração do Plano Diretor Municipal da Moita consiste no seguinte: 

a) Na identificação na Planta Geral de Ordenamento do Plano – Planta 1 dos elementos fundamentais 
– das atividades económicas a regularizar ao abrigo do RERAE e dos limites cadastrais dos prédios 
onde estas se desenvolvem; 

b) Na introdução no Regulamento do Plano do Artigo 65.º-A, com a designação de “Regime Excecional 
de Regularização de Atividades Económicas”, onde são definidas as normas regulamentares que 
devem enquadrar a legalização ou ampliação dos estabelecimentos ou explorações; 

c) Na publicação do Anexo 6 ao Regulamento do Plano, que lista as atividades económicas abrangidas 
pelo RERAE que obtiveram a deliberação final de favorável ou favorável condicionada em sede de 
conferência decisória – esta listagem sintetiza a informação relativa às atividades económicas a 
regularizar indicando o respetivo número de ordem, os requerentes do procedimento, o processo 
municipal, as datas mais significativas e os parâmetros urbanísticos a respeitar nos subsequentes 
processos de legalização ou ampliação dos estabelecimentos ou explorações, nomeadamente a área 
de implantação, construção, ampliação e impermeabilização sem construção que foi deliberada em 
sede de conferência decisória. 

Em anexo: os elementos que consubstanciam a alteração do Plano Diretor Municipal da Moita, como tal 
referenciados nas alíneas a), b) e c) da presente proposta.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Este é um assunto que já é conhecido, já teve deliberações anteriores, desde logo a deliberação da 
declaração de interesse municipal sobre as atividades que se estavam a propor ser objeto deste processo 
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excecional, portanto o Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas, sendo que no 
município da Moita houve vinte procedimentos que se candidataram a este processo, dos quais dezanove 
são explorações pecuárias e um é um estabelecimento industrial. 
Todas mereceram da parte dos órgãos municipais o devido andamento, que depois passa para a 
administração central e aí são objeto de uma chamada deliberação em conferência decisória, portanto um 
órgão ad hoc que reúne um conjunto de representantes de entidades dos vários organismos que têm tutela 
sobre a matéria, onde têm de obter uma decisão favorável para o processo ter andamento. Quinze delas 
já obtiveram essa decisão favorável e o passo seguinte é o de proceder às alterações pontuais ao Plano 
Diretor Municipal para que se conclua o processo de regularização destas atividades. 
É isto que se propõe, pelo que não se vai alongar mais, uma vez que são quinze processos, cada um com 
a sua especificidade, mas são todos idênticos na essência, porque é esse o âmbito desta legislação. 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária do Sr. Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta 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. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do PS proferida pelo Sr. Jorge Beja 
“O PS votou favoravelmente as alterações ao Plano Diretor Municipal da Moita porque vemos estarem 
reunidas as condições para que o referido PDM deixe de considerar as dezasseis explorações como 
Reserva Ecológica Nacional. 
Nós no PS sempre tivemos um enorme apreço e sabemos o papel relevante que a fileira de produção de 
leite e carne, instalada no nosso concelho, tem constituído, até no panorama nacional e, juntamente com 
as diversas pequenas explorações agrícolas nos campos da Barra Cheia e da Várzea da Moita, constituem 
um importante tecido económico, histórico e social do nosso concelho. 
Por isto mesmo convém relembrar que todo este problema se deve às más decisões do executivo municipal 
quando, em 2008, passou as áreas de implementação das referidas empresas agrícolas e industriais da 
Reserva Agrícola Nacional para Reserva Ecológica Nacional, sendo logo alertados pelos elementos do PS 
para eventuais problemas que daí poderiam advir, até porque essa passagem teve como contrapartida a 
desafetação dessa classificação de outros terrenos que passaram a ter como destino a construção, o que 
se confirmou ter sido um erro crasso. 
Mais uma vez nos apraz registar esta alteração ao PDM e daí o nosso voto favorável.” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida pelo Sr. João Faim 
“Nós na bancada da CDU votámos favoravelmente em coerência com aquilo que defendemos quando este 
assunto veio pela primeira vez à discussão na Assembleia Municipal, em que, de forma oportunista e no 
âmbito da maledicência do costume, algumas forças políticas, na altura, inclusive abstiveram-se a estas 
propostas que surgiram. 
Ficamos muito satisfeitos que este ponto tenha sido aprovado por unanimidade, dando assim razão às 
razões que levaram, já na altura, ao nosso voto favorável.” 
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10 – 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 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
14/11/2018: 
 
“Considerando que: 
A Lei nº 52/2015 de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros (RJSPTP), vem estabelecer o regime jurídico aplicável ao planeamento, operação, atribuição, 
fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público de transporte 
de passageiros, por modo rodoviário, ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime de 
obrigações de serviço público e respetiva compensação; 
De acordo com o RJSPTP os municípios são autoridades de transportes competentes quanto aos serviços 
públicos de transporte de passageiros municipais, e a AML é a autoridade de transportes competente 
quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral 
ou maioritariamente na respetiva área geográfica; 
A RJSPTP prevê expressamente que os municípios possam delegar nas áreas metropolitanas, através da 
celebração de contratos interadministrativos, as respetivas competências em matéria de serviços públicos 
de transporte de passageiros; 
Nos termos do RJSPTP, a delegação de competências dos órgãos municipais nos órgãos das entidades 
intermunicipais deve, com as devidas adaptações, processar-se nos termos do Regime Juridico das 
Autarquias Locais, Entidade Intermunicipais, Associativismo Autárquico e transferência de Competências, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei nº 52/2015, de 30 de março (Regime 
Jurídico das Autarquias Locais); 
A delegação de competências deve, assim, promover uma maior eficiência e gestão sustentável do serviço 
público de transportes de passageiros, bem como a universalidade do acesso e a qualidade dos serviços, 
a coesão económica, social e territorial, o desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes e a 
articulação intermodal; 
Em face da concreta configuração das redes de transportes públicos no território da área metropolitana 
de Lisboa, a delegação de competências de autoridade de transportes dos municípios da AML pode 
proporcionar ganhos de eficácia ao nível do desenho das redes e promoção da intermodalidade, da 
otimização dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros, uniformização e harmonização de 
procedimentos, permitindo a criação de um sistema de mobilidade e transporte que melhor corresponda 
às aspirações dos respetivos interlocutores, nomeadamente dos utentes e os operadores de serviço 
publico de transporte de passageiros; 
A capitação da AML enquanto autoridade de transportes com escala metropolitana, simultaneamente 
responsável pelo planeamento e gestão das redes de transporte e infraestruturas de âmbito municipal e 
de âmbito intermunicipal, favorece a acessibilidade, inclusividade e intermodalidade do sistema de 
mobilidade e transportes, bem como a coesão social e territorial, potenciando o crescimento económico 
deste território. 
Neste sentido, proponho a aprovação pela Câmara Municipal, para posterior submissão a deliberação da 
Assembleia Municipal, nos termos da al. i) do artº nº 1 do artigo 71º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
da minuta de Contrato Interadministrativo de delegação de competências em anexo, a celebrar com a Área 
Metropolitana de Lisboa, o qual será outorgado nos termos previsto nos artigos 6º, nº 2 e 10º do regime 
Juridico do Sistema Público de Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei nº 52/2015, de 9 de junho, 
conjugado com o disposto nos artigos 116º a 123º e 128º a 130º todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, na redação vigente, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, aprovou o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabeleceu o regime jurídico de transferência de competências 
do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprovou o regime jurídico do 
associativismo autárquico.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A Lei nº 52/2015 aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros que, na sua 
essência, transfere para o domínio do poder local a tutela dos serviços de transporte rodoviário de 
passageiros, criando dois tipos de autoridades de transportes: a autoridade municipal, que superintende 
os transportes que se circunscrevem ao limite do seu território e criando, no caso da Moita, a autoridade 
metropolitana que superintende, e superintender significa emitir as licenças e fazer o devido 
acompanhamento e fiscalização dos transportes que têm circulação em mais do que um concelho. 
A lei estabelece um período transitório para a sua total implementação, suscita alterações profundas na 
realidade até agora existente e, desde o início, foi entendimento dos municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa que só faria sentido abordar esta questão do ponto de vista metropolitano e não cada município 
por si, desde logo porque a esmagadora maioria, mais de noventa por cento das circulações, são feitas 
em mais do que um município, portanto essa era, só por si, razão suficiente, mas também porque, de facto, 
só uma abordagem metropolitana é que permite intervir adequadamente nesta matéria, uma vez que os 
problemas de transportes têm esse âmbito global e não são resolúveis no quadro exclusivo de cada um 
dos municípios. 
O processo tem avançado, tem dado passos diversos, um processo extremamente complexo, um processo 
de capacitação não só da Área Metropolitana, mas também dos municípios para intervirem e para 
abordarem questões nas quais não tinham participação até à data, portanto não tinham técnicos 
preparados, não tinham conhecimento, não conheciam as licenças existentes, enfim, havia um grande 
afastamento, como todos sabem, porque muitas vezes isso era referido nas mais diversas ocasiões, entre 
o poder local, portanto as autarquias, e a tutela sobre os transportes. 
No âmbito deste processo que está a aproximar-se dos seus passos finais, e os passos finais são ter todo 
o licenciamento das operações de transportes refeito até ao final do próximo ano, logo tem que haver 
novos concursos, nova contratação de serviços e o limite estabelecido na lei é o final de dois mil e 
dezanove, portanto estão à beira desses últimos passos e aquilo que, dando corpo a esse entendimento 
de que isto deve ser abordado do ponto de vista metropolitano, os municípios acordaram fazer foi delegar 
as suas competências na Área Metropolitana para gerir globalmente e centralizadamente todo este 
processo. 
A minuta que hoje é apresentada foi aprovada por unanimidade dos dezoito municípios no Conselho 
Metropolitano, está a ser aprovada em todos os órgãos municipais e pensam que este é o caminho correto 
para intervir nesta matéria. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Na linha da declaração política que apresentaram na reunião anterior querem, neste ponto, realçar a 
parceria entre o Governo e as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e, na Área Metropolitana de Lisboa, 
não podem deixar de elogiar a postura, em todo este processo, dos dezoito municípios, sendo que esta 
mesma parceria também pode ser alargada a todo o país, basta que exista interesse das comunidades 
intermunicipais. 
Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta uma proposta de acompanhamento do processo 
de reestruturação da resposta do serviço de transportes públicos, conforme transcrição infra: 
“O transporte público rodoviário reveste-se de uma importância estratégica para os munícipes do concelho 
da Moita. Refira-se, por exemplo, várias localidades na periferia da vila da Moita em que os munícipes, já 
com faixas etárias elevadas, precisam regularmente deslocar-se à sede do concelho para marcação de 
consultas e estar presente nas consultas no centro de saúde, para aceder às instituições financeiras 
presentes na vila, como para os serviços da administração pública que estão situados na sede do concelho. 
Existe ainda carência de transportes para a deslocação dos munícipes a outras infraestruturas no 
concelho, como as superfícies comerciais, o cemitério ou para os serviços da autarquia. 
Registe-se que está prevista uma grande alteração nos transportes públicos, concertada entre a Área 
Metropolitana de Lisboa e o Governo da República, em especial nas tarifas de transporte público. 
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Assim, e considerando o diagrama da rede deficitária dos transportes públicos rodoviários que serve o 
concelho da Moita, propomos que esta Assembleia Municipal acompanhe permanentemente, através da 
Comissão Permanente de Infraestruturas e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade, o processo 
de reestruturação do serviço de transportes públicos, atualmente em curso para a Área Metropolitana de 
Lisboa. 
Moita, 7 de dezembro de 2018 
O Grupo Municipal do Partido Socialista” 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
O que estão a votar neste momento é mais um passo de uma revolução muito positiva nos transportes na 
Área Metropolitana de Lisboa. É muito bom, passados alguns anos desde que existiu a Autoridade 
Metropolitana de Transportes, que não teve os poderes efetivos para fazer aquilo que estava nas suas 
competências, que a Área Metropolitana de Lisboa tenha herdado essa competência e esteja a conseguir 
operar uma revolução a este nível, uma revolução não só na gestão dos transportes, mas na bilhética 
porque ainda há bem pouco tempo existiam, no papel, cerca de seis mil títulos na Área Metropolitana de 
Lisboa e, na prática, existiam quase três mil. 
Nesta nova organização dos transportes metropolitanos em Lisboa vai haver uma redução drástica dos 
custos para os habitantes e uma simplificação tarifária que vai promover a utilização do transporte público, 
que era o que não acontecia até agora, em que o transporte público não era a opção lógica, era uma opção 
de recurso para quem não tinha transporte individual. 
Apesar disto estar na declaração da CDU proferida na última reunião têm de reafirmar que, para este passo 
se tornar realmente efetivo, é necessário um investimento brutal em transportes na Área Metropolitana de 
Lisboa, não só na Área Metropolitana de Lisboa, mas na Área Metropolitana de Lisboa em particular, 
porque as condições em que operam os nossos transportes, o material circulante, as infraestruturas de 
circulação, estão em níveis que não imaginavam que fosse possível, ou melhor, alguns imaginavam e 
diziam há muito tempo que era isto que estava a acontecer, e por isso é que existiam greves dos 
trabalhadores da CP e greves dos trabalhadores dos transportes públicos em geral. 
No Metro de Lisboa, durante anos, muitos anos, o desinvestimento foi contínuo, nos barcos o 
desinvestimento foi contínuo e agora estão a chegar a um ponto em que está tudo, como se diz, “a rebentar 
pelas costuras”, portanto o que vincam aqui é que este é um passo extraordinário na melhoria das 
condições da mobilidade e da acessibilidade na Área Metropolitana de Lisboa, que é necessário, 
naturalmente, fazer um diagrama de rede muito diferente daquele que existe agora e, para isso, é 
necessário um investimento grande nos próximos anos, um investimento que não foi feito nos últimos dez, 
quinze, vinte anos. Na Área Metropolitana de Lisboa, por exemplo, os últimos comboios que foram 
comprados para a linha de Cascais foi há setenta anos, portanto isto é inimaginável. 
Em relação à proposta que o PS apresentou acha que é exatamente para aquilo que foi dito que servem 
as comissões, pelo que, naturalmente, a Comissão há de fazer o seu acompanhamento a este processo 
que está a acontecer. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Vai ser sucinto para expor a congratulação que têm por este processo que é o consagrar de aspirações de 
dezenas de anos, de muitas pessoas, de muitas organizações e com alguns picos de luta em algumas 
épocas. Por outro lado, é mais uma demonstração de que a escala municipal é insuficiente para 
desenvolver políticas eficazes em variadíssimos domínios e é mais uma demonstração de que urge cumprir 
a constituição e dar passos na regionalização, não naquele sentido de dividir o país aos bocados, mas 
apenas de garantir que hajam políticas administrativas eficazes que, naturalmente, deem resposta a 
muitas e muitas situações destas.  
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esta é uma grande conquista, mas não se pode esquecer que nesta mesma sala, durante muitos anos 
houve moções que foram aprovadas pelas maiorias da CDU e que tiveram várias e diferentes votações de 
outras forças políticas. Lembra-se bem que há mais de quinze anos que a extensão do L123 ao município 
da Moita era uma das questões de fundo, portanto pensa que é esta é uma conquista que revela que vale 
a pena lutar e também pensa que, para além disso, este é um dos passos para a afirmação regional. 
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Esperam bem que siga um bom caminho e que tenha os resultados desejados para as populações da Área 
Metropolitana de Lisboa e que, naturalmente, com todo o direito, as populações do município da Moita 
consigam usufruir. 
No que concerne à intervenção do Sr. Pedro Mateus, a interpretação da Mesa é no sentido de que a 
Comissão respetiva esteja atenta e que acompanhe todo este processo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com 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. 
 
 
11 – 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 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
14/11/2018: 
 
“Considerando que: 
A 31 de maio de 2017 foi publicada a Lei nº 31/2017, que aprova os princípios e regras gerais relativos à 
organização dos procedimentos de concurso público para atribuição, por contrato, de concessões 
destinadas ao exercício em exclusivo da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade 
de baixa tensão; 
Este diploma e a posterior Resolução do Conselho de Ministros nº 5/2018 definiram o programa de 
estudos e ações a desenvolver pela ERSE, em articulação com a Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG) e com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP); 
Nesta sequência, a ERSE colocou em consulta pública as seguintes propostas: Principais determinantes 
do procedimento tipo de atribuição das concessões; Áreas territoriais de agrupamento das concessões 
para os procedimentos concursais; 
A AML pronunciou-se, rejeitando qualquer um dos três cenários de delimitação geográfica propostos pela 
ERSE e assumiu que pretende implementar um modelo de procedimento concursal integrando apenas os 
municípios da AML; 
Com efeito, os municípios da Área Metropolitana de Lisboa pretendem outorgar um contrato 
interadministrativo de delegação de competências, tendo em vista organizar os procedimentos de 
concurso público de atribuição, por contrato e em regime de serviço público, das concessões destinadas 
ao exercício em exclusivo da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade de BT, nos 
termos da Lei nº 31/2017 de 31 de maio; 
É indiscutível o aumento da eficiência da gestão dos recursos através da coordenação da AML. A 
importância da coordenação das necessidades e objetivos dos municípios que compõem a AML, no caso 
da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão, obriga a uma visão 
global que possibilite a articulação das redes e dos serviços. 
Essa visão é tão evidente que o legislador a consagrou como uma quase obrigação, já que impõe através 
da Lei nº 3/2007, de 31 de maio, a agregação de municípios nos procedimentos concursais tendentes à 
celebração de contratos de concessão, tendo por base de delimitação geográfica as entidades 
intermunicipais assumindo que, como se encontra amplamente expresso no documento “Concessões de 
Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão – Proposta sobre Áreas Territoriais dos Concursos” elaborado 
pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – ERSE, existe um aumento da eficiência da gestão 
dos recursos aplicados nesta área quando se promove uma autoridade de escala supramunicipal, 
coordenada pela respetiva entidade intermunicipal. 
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Neste sentido a elaboração deste contrato interadministrativo apresenta-se previamente como o 
instrumento de gestão fundamental para garantir essa eficiência. 
A delegação de competências municipais na AML possibilita ganhos de escala e de eficiência ao nível do 
desenho das redes municipais, ao mesmo tempo que otimiza o cálculo do custo; mais uma vez se remete, 
integralmente, para as conclusões atingidas, neste capítulo, no documento da ERSE. 
Assim, constatamos que os contratos interadministrativos de delegação serão um instrumento que 
contribui para definir o serviço pretendido e o seu custo, introduzindo ganhos à escala supramunicipal e 
permitirão determinar, com maior equidade e coesão territorial, quais os custos que as entidades 
descentralizadas podem suportar, bem como evitar sobreposições e a referida sobrecompensação ou as 
compensações insuficientes, tão lesivas da sustentabilidade do serviço público. 
Um grande ganho de eficiência do exercício das competências se realizado pela AML consiste, 
evidentemente, na possibilidade de deste modo evitar replicação de funções e procedimentos por cada 
município; com este instrumento será possível reduzir o número de procedimentos, atos e decisões, que 
resultará num significativo ganho de eficiência, numa otimização de recursos humanos, tecnológicos e 
financeiros, facilitando a uniformização dos procedimentos e evitando incongruências ou 
desconformidades; 
No seguimento do disposto no artigo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, são objetivos deste 
instrumento administrativo contribuir para uma aproximação das decisões dos cidadãos, para a promoção 
da coesão territorial, para reforço da solidariedade inter-regional, para a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados às populações e pela racionalização dos recursos disponíveis. Cumprem-se assim os 
objetivos de otimização administrativa, aproximação das decisões aos cidadãos, promoção da coesão 
territorial, reforço da solidariedade intermunicipal, melhoria dos serviços prestados às populações e a 
racionalização dos recursos. 
Neste sentido, proponho a aprovação pela Câmara Municipal para posterior submissão a deliberação da 
Assembleia Municipal, nos termos da al. i) do artº nº 1 do artigo 71º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
da minuta de Contrato em anexo, a celebrar com a Área Metropolitana de Lisboa, o qual tem a natureza 
de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e será outorgado nos termos previstos nos 
artigos 116º a 123º e 128º a 130º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o regime jurídico 
das autarquias locais, aprovou o estatuto das entidades intermunicipais, estabeleceu o regime jurídico da 
transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 
aprovou o regime jurídico do associativismo autárquico.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Estão no período de necessidade de novos concursos, portanto de novos contratos da concessão na 
exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade, em todos os municípios. Havia um 
desfasamento temporal entre os vários municípios, porque nem todos tinham a mesma data de início e 
nem tinham todos a mesma data de fim, mas foi possível ultrapassar isso quando foi publicada a Lei 
nº31/2017, que estabelece os princípios e as regras gerais para os concursos de atribuição. 
Posteriormente, a ERSE veio propor uma divisão territorial no sentido de que as concessões tendessem 
para ser feitas a uma dimensão mais regional e menos à proliferação dos trezentos e oito contratos, o que 
é um bom princípio. A questão que, desde logo, também se colocou é que a proposta não corresponde 
àquilo que a Área Metropolitana de Lisboa entendeu e assumiu entre todos os municípios, de que esta 
negociação devia ser feita à escala metropolitana, portanto o limite ser a Área Metropolitana e o concurso 
e a negociação serem feitos a esta escala. Naturalmente que isto, para os municípios mais pequenos e 
mais periféricos, provavelmente, ou quase seguramente, vai permitir condições mais favoráveis nos 
concursos, na concessão que vão fazer, uma vez que, negociando em conjunto, as empresas, os 
operadores, vão ter que oferecer as mesmas condições, pedindo que lhe perdoem a comparação, “para o 
lombo e para a parte menos apetecível”. 
Também aqui, à semelhança do que se passava com a situação anterior dos transportes, a escala 
metropolitana é a escala adequada para uma intervenção mais efetiva, mais adequada e mais benéfica 
para os municípios e, naturalmente, para a população porque, em última análise, os benefícios que daqui 
resultem refletem-se nas populações. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Sendo que um processo de gestão de uma rede de distribuição em baixa tensão é algo complicado, apesar 
de não ser impossível, uma vez que existem várias cooperativas em Portugal que o fazem, e existe pelo 
menos um município que já assumiu essa gestão própria da rede questionou, porque sabe que estava a 
ser estudada a ideia, se a AML vai assumir a gestão própria ou se vai fazer uma nova concessão e, neste 
caso, se a iluminação pública continua ligada ao contrato de concessão para distribuição ou se é feita a 
separação entre a iluminação pública e a distribuição, uma vez que Lisboa é um caso deste género, em 
que há um contrato de distribuição em baixa tensão com a EDP, até agora, e a gestão da iluminação 
pública é do município. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Ainda não tem respostas porque estão numa fase inicial do trabalho na Área Metropolitana, mas quanto à 
primeira questão, sobre fazer a gestão diretamente ou concessioná-la, pensa que há muitas dúvidas de 
todos sobre os benefícios que poderiam advir de fazer a gestão diretamente, porque pensam que é um 
processo que seria complicado, portanto não havendo decisão há uma inclinação no sentido de se voltar 
a fazer uma concessão. Todas as questões estão, neste momento, a ser equacionadas, mas ainda só há 
perguntas, não há respostas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por 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. 
 
 
12 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2019 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
14/11/2018: 
 
“Atendendo a que as alterações legislativas que sucederam à Lei n.º 5/2004, de 10.02, que estabelece o 
regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços 
conexos e define as competências da autoridade reguladora nacional neste domínio vieram clarificar, 
designadamente: 
a) Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios públicos e privado municipal, podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP); 

b) A taxa municipal de direitos de passagem é determinada com base na aplicação de um percentual 
sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 



   Página 37 de 45 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 
correspondente município;  

c) O percentual é aprovado em cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se 
destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%; 

d) Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento;  

E que neste contexto o município da Moita já aplicou em anos anteriores a taxa de Direitos de Passagem, 
propõe-se que: 
1- Que seja aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem com base na aplicação de um percentual 

de 0,25% sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais deste Município, nos 
termos da alínea b), do n.º 2, do artigo 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10.02;  

2- Que seja submetida a presente proposta a apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com a 
alínea b), do n.º 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12.09.” 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Esta taxa tem, desde logo, um valor muito pouco expressivo e a receita final do ano não ultrapassará as 
poucas dezenas de milhar de euros, mas não sendo a questão financeira a central é uma questão de 
justiça, e justiça porque entendem que, de facto, as empresas e, neste caso, os operadores de 
telecomunicações, usam o espaço público para fins próprios, portanto devem ser sujeitos a uma taxa tal 
como qualquer outro utilizador, tal como se quisermos fazer obras em nossa casa e ocuparmos o espaço 
público com um estaleiro, tal como um comerciante para pôr uma esplanada paga uma taxa, porque a 
utilização do espaço público é, por definição, taxada e, portanto, entendem que aqui também deve ser. 
A partir de dois mil e catorze ficou claro, e foi só a partir daí que passaram a aplicar, que a responsabilidade 
deste pagamento é da empresa e não é repercutido no consumidor, sendo assim, acham que é justo que 
contribuam também para o financiamento dos serviços municipais. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Para além do que o Sr. Presidente da Câmara disse, também se nota muito pouco cuidado no uso do 
espaço público, degradando-o, estragando-o, muitas vezes não tendo o cuidado de fazer a manutenção 
em caixas, resultando em acidentes pessoais dos munícipes, em trabalhos para as autarquias, e crê que, 
às vezes, até numa completa falta de respeito pela autarquia. E, muitas vezes, as empresas nem declaram 
as próprias redes porque os cadastros disponíveis depois não são aqueles que existem no terreno e, às 
vezes, acontecem acidentes, como até já aconteceu no concelho da Moita, porque se confiou no cadastro 
entregue e afinal não era bem assim e, por exemplo, lá vai um tubo de gás ou outros acidentes. 
Também acha que deve haver uma fiscalização efetiva sobre aquilo que é feito e uma responsabilização 
sobre obras malfeitas e sobre a degradação do espaço público, e aqui também tem faltado isto, aqui e em 
todo o lado, e muito do que veem nas estradas, aquelas bandas laterais, aqueles rasgos, alguns até com 
grandes desníveis e com problemas, porque aquilo nunca mais fica na mesma a não ser que leve um 
tapete novo, têm origem nestas obras malfeitas e, muitas vezes, abusivas. 
Assistiu a uma dificuldade na reparação de uma conduta de água porque a Cabovisão tinha construído um 
maciço que não tinha declarado em cima da conduta da Câmara, quando há regras especificas para isto, 
e depois ou se partia o maciço ou se resolvia o problema e a Câmara Municipal, e bem, ainda deu a 
hipótese de eles lá irem fazer aquilo muito rapidamente e eles não quiseram, ou seja, para além desta 
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questão da taxa há aqui problemas que devem acompanhar e com alguma preocupação, portanto, eles 
devem usar e, tal como uma esplanada, devem cumprir com as normas e regras em vigor. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de 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. 
 
 
13 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Só quis realçar dois atos ocorridos recentemente porque ambos vêm dar avanço a processos que já vinham 
a ser trabalhados há algum tempo, num caso há muito tempo, mas que são resultados positivos. O primeiro 
foi a assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal, a Secretaria de Estado para a Cidadania e 
Igualdade e a RUMO, e que envolveu dezassete outras entidades, para a criação de um Gabinete de Apoio 
à Vitima no concelho da Moita que, mais concretamente, irá funcionar no Centro de Saúde da Moita. A 
cooperativa social RUMO irá assegurar diretamente esta ação, cujo financiamento será repartido entre o 
Município e a Secretaria de Estado, e a participação de todas aquelas entidades é fundamental para darem 
uma resposta integrada a um problema grave da nossa sociedade, que é a violência doméstica. 
Já existiu, entre dois mil e seis e dois mil e treze, um gabinete de apoio à vitima a funcionar, também 
através da RUMO, sendo que, na altura, a participação do município não tinha esta expressão, havendo 
apenas um apoio indireto. O projeto foi financiado por programas nacionais que cessaram no final de dois 
mil e treze e daí para cá houve uma interrupção. Aquilo que agora se deseja, com este retomar que, 
naturalmente, se saúda porque, como disse, é um passo muito importante e muito valioso na resposta a 
esta problemática, é que não haja interrupções nestes programas, porque é fundamental que não haja 
quebras nestas intervenções que depois deixam a descoberto situações cujo acompanhamento e resposta 
ficam interrompidos, embora a RUMO tenha procurado sempre, mesmo neste período, dar algum 
acompanhamento ainda que, naturalmente, com grandes limitações. 
O protocolo envolve também o município do Barreiro porque a RUMO, como sabem, é uma cooperativa que 
intervém no território dos dois concelhos, portanto também envolve o município do Barreiro, onde será 
igualmente criado um Gabinete de Apoio à Vitima nas mesmas condições do da Moita. O protocolo é o 
mesmo, os parceiros são os mesmos, mas são dois gabinetes, um no Barreiro que irá funcionar para servir 
a população do Barreiro e outro na Moita que irá funcionar para servir a população da Moita. 
Não estando explícito no protocolo, embora eles sejam parceiros, fizeram a proposta ao Centro de Saúde 
da Moita para que fosse ali acolhida a instalação física deste Gabinete, porque lhes parece ser um local 
onde, com facilidade, as vitimas de violência se podem dirigir sem adquirirem visibilidades indesejadas. 
Pensam, por isso, que é uma boa solução que, desde logo, teve o acordo do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Arco Ribeirinho. 
O outro passo importante que foi dado foi a concretização da assinatura do contrato de permuta entre um 
terreno que vai acolher o futuro posto da GNR da Moita e o antigo quartel dos Bombeiros, permuta esta 
celebrada entre o Município e o Ministério da Administração Interna. Não só este é um passo importante 
e necessário, como também foi afirmado pela Senhora Secretaria de Estado, Isabel Oneto, que estão 
preparados para iniciar os procedimentos concursais com vista à execução do projeto do novo posto. A ser 
assim, pensam que as coisas vão andar à sua velocidade normal, e desejada, porque o interesse de todos, 
naturalmente, e aquilo que a Moita espera há muito tempo, é que seja encontrada uma solução condigna 
para as instalações da Guarda Nacional Republicana que, como sabem, são muito deficitárias e, 
claramente, já impróprias para o desempenho cabal das suas funções. 
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Não pode deixar de referir que, embora este passo seja importante, a construção do novo posto não 
resolverá todos os problemas, porque estão a existir problemas graves de perda de pessoal, e até de 
equipamentos, quer por parte da GNR, quer por parte da PSP na Baixa da Banheira, em que houve 
diminuições, na ordem de mais de quarenta por cento, de efetivos que saíram e não foram substituídos. 
Quer na Baixa da Banheira, a PSP, quer na Moita, a GNR, estão com grandes limitações à sua capacidade, 
têm recorrentes problemas com os veículos, com a manutenção dos veículos, com indisponibilidades de 
equipamentos, portanto há problemas para além da questão do posto que, naturalmente, é fundamental 
resolver-se, mas é preciso também resolver outras questões e dar resposta aos meios que estas forças de 
segurança necessitam para o desempenho da sua atividade. 
A última informação que quis dar é que teve ontem um contacto da parte da Administração Regional de 
Saúde, e não tem ainda confirmação oficial, mas foi-lhe dito por um administrador com quem tem mantido 
os contactos no processo com vista à construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que 
tinha obtido, finalmente, o despacho de autorização do Ministério das Finanças, portanto irão avançar 
agora para o contrato-programa entre as duas entidades que permitirá, logo de seguida, avançar para o 
concurso e depois para a construção. 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária do Sr. Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Existe uma página na internet que se chama “os truques da imprensa” onde se vê uma forma de dar 
notícias, e esteve com todo o prazer no lançamento dos dois Gabinetes de Apoio à Vitima no Barreiro e 
achou muito interessante, porque são várias as entidades que vão participar e tem a certeza que será o 
início de um bom caminho, mas depois quando abriu a página leu que “a Câmara do Barreiro vai fazer um 
gabinete e tem como parceira a Câmara da Moita e a RUMO”. Não sabe, e espera bem, que aquilo tenha 
sido só mau jornalismo, mas depois abriu outro jornal e viu a mesma coisa e isto não é verdade, aquilo 
que o Presidente da Câmara disse é que é a verdade. 
São dois gabinetes diferentes, que resultam de uma estratégia que o Governo tem e que as câmaras 
apoiaram, onde estruturas locais, que funcionam muito bem no terreno, estão aqui a dar corpo, portanto 
não é uma invenção da Câmara do Barreiro nem nunca foi. Aliás, houve lá uma tentativa de “amadrinhar” 
o Gabinete de Apoio à Vítima pela vereadora do Barreiro, e alguns até ficaram surpreendidos quando 
souberam, porque não conheciam, que já tinha existido um Gabinete de Apoio à Vítima antes da senhora 
ser vereadora, portanto estas coisas não têm “mães” nem têm “pais”, são coisas essenciais e devem ser 
tratadas com respeito. 
Não gostou de ver as notícias plantadas nos jornais daquela forma e acha que acabam por faltar ao 
respeito à RUMO, principalmente, e também ao Município da Moita, e isto não tem a ver com promoções 
pessoais, tem a ver com uma política certa para aqui sim mitigar os efeitos de uma praga que é a violência, 
portanto acha que estão todos de parabéns, mas devem estar atentos. 
Por outro lado, e sobre o telefonema que o Sr. Presidente da Câmara recebeu de um administrador, a 
Comissão de Utentes recebeu um ofício que diz que vai ser feito o centro de saúde no próximo ano, que é 
outra coisa que acha que devem melhorar porque a autarquia, como parceira, deve saber primeiro que os 
jornais e deve também saber primeiro que as outras entidades, pelo que lamenta que a autarquia o saiba 
por terceiros, ou por telefonemas, e acha que também devem melhorar isso. 
Agora a brincar, e pedindo que não o levassem a mal, mas porque também gosta de aprender com as 
outras forças políticas, lembra-se de ter lido e de ter ouvido aqui nesta sala que o centro de saúde só iria 
avançar porque houve um ofício de uma forma política e, como é vaidoso, deixem-no acreditar que o centro 
de saúde só vai avançar porque houve aqui uma moção trazida pela bancada da CDU. É claro que estava 
a brincar porque vem de uma luta de quarenta e tal anos da população, das autarquias e de um processo 
concertado que há de dar os seus frutos. A brincadeira era mesmo só para colocar no sítio certo aquela 
afirmação de que um ofício substituía uma luta da população, e a necessidade sentida na pele daqueles 
que lutaram por isto deve merecer um respeito maior, portanto estão, mais uma vez, de parabéns e 
esperam que seja concretizado, que seja bem feito e que resolva os nossos problemas. 
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Sr. João Faim da CDU 
No ponto relativo aos serviços urbanos do Relatório de Atividade que é apresentado, aparece uma nota na 
página cinquenta e seis relativamente à elaboração do Plano de Segurança da Água e ao Plano de 
Comunicação e Emergência para o Serviço de Abastecimento de Água, e sabem que este último plano 
decorre de uma imposição legal, salvo erro, o diploma cento e cinquenta e seis de dois mil e dezassete, e 
também das recomendações da entidade reguladora, a ERSAR, mas não vem aqui referido um aspeto que 
já foi levantado aqui nesta Assembleia e que queria, uma vez mais, sublinhar ao felicitar o Município da 
Moita pelo sexto ano consecutivo em que lhe é atribuído o selo de qualidade exemplar da água pela ERSAR. 
Este tipo de prémios não “cai do céu”, é conquistado à força de um trabalho, de investimentos, de 
qualificação dos trabalhadores municipais e de qualificação dos serviços. Isto não surge por acaso e 
podem até ter em atenção outro aspeto, porque no documento que votaram há bocado, o orçamento para 
dois mil e dezanove, vem “escarrapachado” no mapa de encargos com os empréstimos, o encargo que 
estão a pagar, que reporta a um empréstimo no ano dois mil para obras de abastecimento de água e 
saneamento básico, um empréstimo no valor de seis ponto nove milhões de euros. Um empréstimo 
contraído para a modernização, para a qualificação das infraestruturas de abastecimento de água, e é, 
por força desta visão estratégica, que estes prémios surgem, isto não surge por mero acaso, não surge só 
pela questão do investimento, não basta apenas pedir dinheiro e investir, houve, realmente, a visão, houve 
essa ambição, mas também houve o investir nos próprios serviços. 
Aqui, de facto, os parabéns são extensíveis não só aos executivos da Câmara Municipal, que em boa hora 
investiram neste setor estratégico, um serviço público de excelência que a Moita dispõe e também, diga-
se, aos preços mais baratos em termos de tarifa da água ao nível do país, mas também é um prémio 
merecido para os trabalhadores e para os técnicos municipais que muito investiram do seu saber, do seu 
empenho e da sua dedicação à qualificação do serviço. Este reconhecimento, pelo simbolismo que tem, 
pode ser um diploma para emoldurar ou para publicitar em determinado sítio, mas não é daqueles 
“diplomas que caem do céu” porque, de facto, por trás está muito trabalho e isso é importante registar 
numa altura em que se tenta desqualificar tanto os trabalhadores da administração pública. 
O trabalho desenvolvido pelo município da Moita tem uma explicação e não quis deixar passar a ocasião, 
exatamente, para salientar este prémio e também, obviamente, para convidar todas as forças politicas a 
congratularem-se igualmente com esta menção honrosa. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
No estudo realizado pela empresa Bloom Consulting, nas áreas “Negócios” e “Visitar”, o concelho da Moita 
aparece em último lugar na Área Metropolitana de Lisboa, e em penúltimo na área “Viver”, mas ao 
verificaram os resultados globais na Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, ou seja, 
em trinta e cinco concelhos, estão em último lugar. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente perguntou porque é que achava que estavam naquela posição e se não 
achava que um concelho que está a pouco mais de trinta quilómetros da capital devia estar noutra posição 
neste ranking. 
 
Sra. Carmen Mafra do BE 
Só quis alertar para a necessidade dos serviços municipais, quando for feita a aplicação de herbicidas nas 
zonas urbanas, avisarem atempadamente as populações porque, nomeadamente este ano, voltou-se a 
verificar no Vale da Amoreira, que é a zona que conhece melhor, a aplicação desses mesmos herbicidas 
sem que a população soubesse, ou seja, viu muita gente com roupas estendidas que foram pulverizadas 
pelo dito herbicida, pessoas que passeavam animais e que não sabiam que eles tinham sido aplicados e 
crianças que brincavam nesses espaços. 
Acha que era o mínimo que o Município devia fazer, e viu que noutras zonas isso tinha acontecido, como 
foi o caso de Alhos Vedros, em que viu um aviso junto à estação dos comboios, e pensa que a população 
do Vale da Amoreira também merecia que num espaço de quarenta e oito horas houvesse um aviso, 
portanto atempado, que evitasse este tipo de situações. 
 
Sra. Carmen Lima do PS 
Em Portugal foi proibida a utilização ou comercialização de amianto e produtos que o contenham a partir 
de um de janeiro de dois mil e cinco, de acordo com o disposto na diretiva de dois mil e três, barra dezoito, 
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barra sete, transposta para o direito interno através do decreto-lei numero cento e um de dois mil e cinco, 
de vinte e três de junho. 
Regra geral a presença de amianto em materiais de construção representa um baixo risco para a saúde, 
desde que o material esteja em bom estado de conservação, não seja friável e não esteja sujeito a 
agressões diretas, que não é o caso daquilo que acontece com os telhados da Socorquex. 
Quatrocentos a quinhentas vezes mais fino do que um cabelo, as fibras de amianto são invisíveis no ar. 
Quando inaladas podem alojar-se profundamente nos pulmões e causar graves doenças respiratórias: 
placas pleurais, cancro do pulmão, pleura e fibrose. Algumas doenças podem ocorrer após curtas 
exposições, mas a repetição da exposição aumenta a probabilidade de contrair problemas de saúde. Os 
efeitos na saúde da exposição ao amianto ocorrem, muitas vezes, vários anos após o início da exposição. 
O PS Moita vem, neste sentido, questionar a Câmara se existe algum levantamento de edifícios da sua 
propriedade que ainda tenham amianto. Em caso afirmativo, questionar como pensa a Câmara planear a 
remoção do amianto e, caso não tenha sido feito uma fiscalização e o respetivo inventário, porque não o 
fez e como pretende atuar. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Na página vinte e cinco é referido que está em elaboração uma candidatura com o nome “IDADE +”, pelo 
que gostaria de perceber, se for possível desenvolver, uma vez que aqui vem referido, em que é que 
consiste e quais são os objetivos. 
Sendo público que empresa Riberalves efetuará um investimento elevado, segundo consta de quatro 
milhões de euros, para aumentar a sua capacidade produtiva, o que é positivo porque também irá existir 
um aumento do número de trabalhadores, gostaria de perceber o acompanhamento que é feito pela 
autarquia neste projeto e se estão previstas algumas contrapartidas, uma vez que, decorrente deste 
aumento de produção, existirão também alguns impactos ao nível das vias de circulação. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Pegou na ideia que o seu camarada Nuno Cavaco lançou, ou lembrou, dos “truques da imprensa”, porque 
este deve ser um “truque da imprensa”, uma vez que são o concelho que não tem atratividade nenhuma 
e acabaram agora de falar de um investimento de quatro milhões de euros, mas há outro “truque” porque 
finge-se que se quer resolver o problema do quartel da GNR, e depois aparecem figurantes nas fotografias, 
mas as forças de segurança são cada vez menos no concelho. 
A insistência em falar de um relatório que é feito anualmente pela Bloom Consulting, que tem como índices 
o número de cliques na página de facebook da câmara e o número de vezes que é procurado o nome 
“Moita” na internet, comparando-os depois com Lisboa, ou comparando o número de dormidas em 
Cascais, Sesimbra e Lisboa com a Moita, é estarem a comparar aquilo que é incomparável, mas, ao mesmo 
tempo, esquece-se um estudo, que terá os seus defeitos e as suas virtudes como qualquer um, em que o 
concelho da Moita é apresentado como um concelho com uma qualidade de governação local “boa”, em 
quatro níveis existentes, que são os “fracos, os “capazes”, os “bons” e os “lideres”. Curiosamente, segundo 
este índice, não há em Portugal nenhum município com a banda de desempenho “líder”, existem bastantes 
“bons” e a Moita está nesses, portanto deve ser engano, só pode ser engano. 
Isto só o leva a concluir que o PS é tipo aquele anúncio de uma bebida que parece que é, mas não é, 
parece que é de esquerda, mas não é, parece que espera pelos estudos para o aeroporto, mas andam por 
aí a dizer que o aeroporto já está e até já discutem onde é que vai passar uma ponte, ou um túnel, enfim. 
Parece que têm propostas e por isso metem umas placas a dizer “aqui faz falta” como aconteceu, por 
exemplo, na Avenida 1º de Maio, assim que perceberam que se ia fazer uma intervenção “vamos lá pôr 
uma placazinha onde já se sabe que se vai fazer uma rotunda”, portanto é assim que se resolvem os 
problemas. Parece sério quando aqui fica muito incomodado porque o PSD vota a favor dos orçamentos, 
mas só faz alianças com o PSD, em Almada, em Alcochete, no Barreiro, e não dá pelouros a mais ninguém, 
enquanto aqui toda a gente tem pelouros, não há alianças, toda a gente tem pelouros, portanto parecem 
que são sérios, mas não são e, ao contrário do que diz aquele slogan, a si não lhe “aquece o coração”. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que respondesse às questões colocadas para, posteriormente, fazer 
uma segunda ronda. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
As estatísticas são importantes, valem o que valem, mas há quem esteja obcecado com as estatísticas, 
com os índices, com os rankings e com essas coisas todas, pelo que convidou quem tem essa obsessão a 
ver rankings do país, a ver rankings de atendimentos de serviços públicos no concelho, a ver rankings das 
redes de saneamento, rankings do abastecimento de água, a ver esses rankings todos das competências 
municipais e daquilo que este município tem e que tantos outros no país não têm, ou a ver rankings das 
bibliotecas municipais porque, por exemplo, esteve num encontro de bibliotecas regional há duas semanas 
em que o diretor do Instituto Português do Livro, da Leitura e das Bibliotecas disse que ainda existem 
municípios no nosso país onde não existe uma biblioteca municipal, a Moita tem quatro, portanto há 
rankings para todos os gostos. Naturalmente, mais importante do que os rankings, é ver as condições de 
vida efetivas, como é que as pessoas vivem, como é que cá estão, o que é que são, e essa análise não se 
compadece com jogos florais, que é aquilo a que assistem aqui recorrentemente. 
Sobre o amianto têm um levantamento que identificou todas as situações, identificou o estado de 
conservação e estão a intervir. Estão a intervir nas escolas, estão a intervir nas oficinais municipais, estão 
a intervir em todos os edifícios da autarquia. Estão prestes a ter o problema resolvido, assim se pudesse 
dizer o mesmo, por exemplo, do Ministério da Educação, nas escolas de segundo e terceiro ciclo que são 
da sua responsabilidade, assim se pudesse dizer o mesmo, tendo questionado porque é que não faziam 
essa pergunta ao seu Governo, porque essa é que seria uma pergunta interessante. 
Sobre a Riberalves, e como já aqui foi dito, afinal há investimento no concelho. A Riberalves está a crescer 
e o acompanhamento que tem do município é o licenciamento porque se trata de uma obra de ampliação 
das suas instalações e teve o devido licenciamento e o devido acompanhamento para que, de facto, este 
investimento ocorra, esta empresa se continue a consolidar no concelho e tenha cada vez mais postos de 
trabalho e cada vez mais faturação, porque isso é importante, como é evidente. 
A candidatura “IDADE +” é o Plano Municipal de Intervenção, para a população sénior e idosa, que referiu 
há pouco e que visa, exatamente, recorrer a essa candidatura e, como também disse, assim que ela estiver 
aprovada divulgarão o conjunto de ações que estão previstas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Disse que tinha duas inscrições e que quem pretendesse intervir devia assinalar a sua intenção. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Na última intervenção da primeira ronda foi feita uma afirmação que constitui, do ponto de vista das regras 
democráticas, não só uma provocação, mas particularmente uma enorme falta de respeito por aquele que 
deve ser o sentido democrático da representação de um órgão que é plural. Aliás, a construção do órgão 
executivo é, exatamente, nos termos da representação plural e quando é aqui referida uma fotografia onde 
constam, e a fotografia é pública, não vale a pena estarem aqui com meias palavras ou a procurar 
explicações nas entrelinhas, é bom que se diga nas linhas o que é que aqui foi dito, para além da Secretária 
de Estado, um outro individuo que não conhece, mas que julga ser o representante da assinatura do 
protocolo, o senhor Presidente da Câmara e dois senhores vereadores. 
Obviamente, que a referência aos “figurantes”, como é evidente, aponta para os vereadores e isto é uma 
coisa triste, tristeza essa acrescida com o tipo de comportamento verdadeiramente arruaceiro que 
acabaram de ouvir, com o qual não compactuam e está em crer, muito sinceramente, está em crer que 
parte da bancada da própria CDU não acompanha, porque não pode acompanhar. Este exemplo daquilo 
que hoje aqui aconteceu, desta tremenda incorreção na forma como se fala de eleitos, não se pode repetir. 
Quis deixar aqui hoje estas palavras em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista porque a vida 
ensina pelo menos uma coisa a quem anda nestes cargos, nesta representação política, que por muito 
determinada e aguerrida que a dialética política seja, e é muitas vezes, existem as tais linhas vermelhas 
que não se podem passar, e hoje ultrapassou-se aqui essa linha vermelha de uma forma absolutamente 
vergonhosa. E não vai dizer que isto fica com quem pratica porque quando estão aqui a falar estão também 
a falar em nome das pessoas que aqui os colocaram e em nome das forças políticas que representam, e 
quando fazem aquilo que foi hoje feito não só se estão a envergonhar quando o dizem, no caso presente 
quem utilizou essa terminologia, mas quem representam. 
Gostariam que isto nunca mais se repetisse e que servisse de exemplo para que não se tratem os autarcas 
como “figurantes”, porque se tem a noção precisa que há um sentimento de posse, de propriedade, de 
propriedade do município, ou seja, “isto é nosso e tudo o que nos surgir, mesmo que eleito à nossa volta, 
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são figurantes, são figuras secundárias que não são desejáveis”. Quem esteve mal neste processo foi o 
senhor Presidente da Câmara que, recebido o convite, não comunicou a todo o seu executivo que aquela 
cerimónia se ia dar, cerimónia aquela que era pública e qualquer um dos presentes lá podia ter estado. 
Que fique aqui escrito em ata, para registo futuro, que foram chamados aos senhores vereadores do 
Partido Socialista “figurantes” por participarem num ato público de assinatura de uma permuta de um 
imóvel e de um terreno, no sentido de construírem uma coisa que todos desejam, portanto em boa hora 
eles lá estiveram e testemunharam um momento muito importante para o concelho. 
Era isto que tinha para dizer não deixando de referir, para terminar, lamentável, muito lamentável. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Começou por dizer que faltou hoje o período antes da ordem do dia, em que se apresentam as moções, e 
não responsabiliza a Sra. Eurídice Pereira nem, neste caso, o PS, responsabiliza alguns membros da CDU 
por, de facto, terem levado isto ao período antes da ordem do dia, só faltaram as moções. 
Quando pediu a palavra foi pelo repto que o Sr. João Faim colocou e porque, de facto, também gosta de 
louvar o seu município. Não é entusiasta dos rankings, nem das estatísticas, porque conhece o concelho 
da Moita, mas há uma apetência que, às vezes, o incomoda que é o falarem sempre de desgraças. 
Viveu em casas de chão de barro, “sem retrete e a pipa da… não digo porque eu quero ser urbano ia lá 
todos os dias, ou melhor, até nem ia todos os dias e a tijela da casa lá estava”. Há malta que conhece a 
Moita de outra forma, porque tiveram sempre casa de banho, mas o próprio não, conhece a Moita desta 
forma, de ir à bica com a água ainda da Mãe D´Água. E quem viveu na Baixa da Banheira conhece bem 
pior, razão porque não entra nestas coisas. 
A verdade é que não estava à espera deste teatro todo, novamente, neste ponto da ordem de trabalhos, e 
aí pensa que o Sr. Presidente da Mesa também tem alguma responsabilidade, porque há alguns amigos 
que, com quem também se relaciona bem, às vezes, deviam ser um bocadinho contidos porque, às tantas, 
arranjam aqui um “trinta e um”. No entanto, também pediu à Sra. Eurídice Pereira para não dramatizar 
muito, porque a Assembleia da República não é exemplo para ninguém, porque lá também há quem ande 
“de perna trocada a pintar as unhas”, o que é uma falta de respeito pelo povo inteiro, de maneira que é 
bom terem equilíbrio nisto tudo e não desviar este ponto do que ele deve ser. 
Também se congratula, e de que maneira, sendo que ainda hoje teve uma conversa com outras pessoas 
acerca da água e do prémio que receberam, e é claro que a sucessão destes prémios, de facto, e aí partilha 
a ideia e a análise do Sr. João Faim, é trabalho, é investimento, é cuidado, é profissionalismo e, 
naturalmente, neste aspeto da água, tem ideia que a Câmara tem acertado muito bem nas escolhas que 
tem feito e nos trabalhadores que estão a gerir todo aquele processo. 
Terminou dizendo que tem uma bateria de questões a colocar aos vereadores, e também ao Presidente 
da Junta, mas que as vai colocar como qualquer cidadão e não vai, naturalmente, acrescentar aqui ou a 
obrigar a darem respostas, o que quer é que eles respondam de forma concreta, de maneira que há de 
abordar o vereador Miguel Canudo com umas questões e abordar o vereador Luis Chula por outras. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Tem duas notinhas, uma feliz e a outra mais infeliz, uma que interessa e outra que não interessará, mas 
é um registo curto porque aqui ninguém é dono da moral, nem ninguém diz como é que os outros se devem 
comportar. 
O Sr. Presidente da Assembleia não esteve na semana passada, mas o que se passou aqui foi muito grave, 
com gritos, com ataques pessoais, com ofensas, por exemplo, para não falar de membros da CDU, ao Sr. 
Luis Morgado, razão pela qual não leva nenhum recado de quem o quis dar, porque na última sessão da 
Assembleia portou-se muito mal e não dignificou a prestação que devia ter aqui, portanto que fique bem 
registado, porque todos têm boa memória e, às vezes, estão uns mal, outras vezes, estão outros. 
Percebeu o que o seu camarada João Figueiredo quis dizer, e foi uma brincadeira, porque também têm 
que brincar, mas também não gosta de ouvir falar em convites numa assinatura de um processo em que 
deve haver tratamento igual. Há uma cooperação entre duas instituições e há um convite? Quem diz que 
é convite é que tem a ideia que está aqui a usar alguma coisa que é sua em relação a outro. Então se há 
uma permuta de um terreno não há uma participação igual? Não há nenhum convite, portanto que fique 
bem claro que a ideia da CDU na vida pública não é essa, é a da partilha e é a da construção em conjunto, 
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mas não levam lições de moral de quem não a tem, isso está mais que óbvio, não há lições de moral de 
quem não a tem. 
Em segundo lugar quis dar os parabéns, mas porque aqui se fala muito em trinta anos e em quarenta 
anos, recordou um boicote de há trinta anos, porque o União Desportiva e Cultural Banheirense está a 
acabar um campo de futebol que foi boicotado, boicotado, boicotado, boicotado por gente que está aqui 
na sala. Foi boicotado com promessas assumidas, que não pode esclarecer agora aqui, mas assume o que 
diz, foi boicotado. E está a ser feito um campo com trabalho voluntário, com o envolvimento das autarquias, 
com particulares, e a Câmara está a participar, e muito bem, num projeto que a todos devia revoltar e que, 
por exemplo, mete aqui outras questões, porque houve vários pedidos de apoio a entidades 
governamentais, e que dependem do governo, e nunca veio um tostão para aquele campo, nunca veio um 
tostão para aquele campo, um campo de interesse municipal, ou alguém tem dúvidas que aquele complexo 
é de interesse municipal? Se têm que as digam, porque houve promessas não cumpridas, declarações 
contrariadas, compromissos eleitorais e a seguir foi dito “isto é megalómano”. Está escrito, está 
documentado, e sabe que está a dizer, se não gostam, paciência. 
Agora alguém tem dúvidas que aquilo é de interesse municipal? Ou que vai possibilitar a formação das 
crianças? Mas alguém tem dúvidas? Ninguém tem dúvidas, pois não? Portanto, parabéns à Câmara 
Municipal da Moita porque está a participar no processo como deve ser, muito devagarinho, porque não 
há dinheiro para tudo, mas não é pela Câmara Municipal da Moita que não há melhores infraestruturas 
desportivas no concelho, e isto são atos da Câmara que acompanha todos os dias e todos dias se vê ali 
um pequeno milagre porque, contra muitos, aquilo vai ser feito e vai ser feito com muito trabalho de muita 
gente séria que não apregoa que faz, nem que diz uma coisa e faz outra, é gente que faz e, às vezes, nem 
diz que faz, daí os parabéns e os agradecimentos à Câmara Municipal da Moita. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Sinceramente, gostava que esta segunda reunião da sessão da Assembleia terminasse da melhor maneira, 
e não está a ser hipócrita, está a ser sincero, e nem sequer tem a ver com a época natalícia em si, em que 
as pessoas, normalmente, são mais tolerantes, mais compreensivas e entendem melhor o outro lado. 
De facto, quando assistem, e já aqui foi referido na última reunião, a um comportamento perfeitamente 
provocatório por parte de uma pessoa da bancada do PS, e de certeza que os eleitos do PS também se 
sentiram envergonhados, não abona a favor de ninguém. Não abona a favor e, quando se quer a 
participação das pessoas e que sejam televisionadas todas as assembleias, assistir a um espetáculo 
destes, realmente, não abona, não abona a ninguém. Agora há limites, há “linhas vermelhas” e também 
há “linhas rosas” necessariamente, e de outras cores se assim as quiserem entender, agora o respeito é 
mútuo e não pense que pode ser respeitado quem não se dá ao respeito e quem também não respeita as 
outras opiniões e a questão que aqui é colocada é, de facto, de todo pertinente, e não a colocou, mas 
reafirma-a. 
Percebe perfeitamente que no ato de assinatura da permuta do terreno para a GNR estivesse o vereador 
do Partido Socialista, o vereador Luis Chula, que tem o pelouro da área da segurança, entende 
perfeitamente, mas tem alguma dificuldade em perceber outras presenças na mesma fotografia, e não 
quer falar noutros adjetivos porque, de facto, não é por aí que quer entrar. Acha, sinceramente, que deve 
haver alguma contenção porque não vale a pena “fazerem o choradinho e fazer aquela conversinha tipo 
Madalena ofendida” e que, de facto, têm todos que ter contenção. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra para fazer um pedido de esclarecimento porque, no âmbito da intervenção do Sr. 
Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, foram feitas insinuações. 
Estando um conjunto de elementos considerável na sala e uma vez que o Sr. Presidente da União das 
Freguesias disse, sobre um qualquer campo, salvo erro, o termo utilizado foi que tinha existido “um boicote 
por pessoas que estavam na sala”, mas como são muitos na sala e isto ficará em ata e, como é evidente, 
é desagradável, seria útil que o Sr. Presidente da União das Freguesias concretizasse aquilo que estava a 
dizer, sob pena de ficar uma nebulosa sobre um assunto que se tornará desagradável, portanto é este o 
pedido de esclarecimento que está a ser solicitado a quem fez essas afirmações, assim entrelinhas. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após confirmar que não existia intenção de responder ao pedido de esclarecimento efetuado quis falar um 
pouco sobre o papel do Presidente da Assembleia que, por dezoito anos, teve o papel de educador, mas 
aqui não está como educador. Já foi há vinte e quatro anos e, nessa altura, tinha esse papel, aqui o papel 
do Presidente da Assembleia é o de procurar coordenar o melhor possível, o quanto queira e quanto os 
senhores e as senhoras deixarem, estes trabalhos. 
Logicamente, que o Presidente da Assembleia tem que tomar atitudes e, muitas vezes, até é entendido 
como estando a “cortar” intervenções ou afirmações, mas a única preocupação do Presidente da 
Assembleia é que, de facto, a Assembleia funcione, mas é necessário que os membros da Assembleia 
também tenham essa preocupação consigo próprios, havendo o tal respeito mútuo, porque há muitos 
conceitos e muitas formas de pensar, mas os conceitos de respeito mútuo têm estruturas basilares. E, 
muitas vezes, com vozes mais meigas ou menos meigas, se calhar, desrespeita-se muito mais do que, às 
vezes, com uma pequena risada, que também pode ser mal aplicada, portanto não deixa, naturalmente, 
de ter as suas responsabilidades na condução dos trabalhos, para o bem e para o mal, mas não “chuta” 
responsabilidades, nem as “sacode do ombro”, porque há uma parte muito importante na 
responsabilidade de todos, da qual não se exclui. 
 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
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 sessão, eram uma hora e três minutos do dia oito de 
dezembro de dois mil e dezoito. 
 
 

O Presidente 
 
 
 

O 1º Secretário 
 
 
 

A 2ª Secretária 
 
 

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


