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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0002/XII/2018 

Sessão Ordinária de 20/04/2018 

1ª Reunião – 20/04/2018 
2ª Reunião – 23/04/2018 

 

Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre do Edifício 
Sede do Município realizou-se a primeira reunião da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a 
seguinte Ordem do Dia: 
 
1º - Relatório e Contas do Ano de 2017; 
2º - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; 
3º - Alteração à Estrutura Orgânica do Município; 
4º - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia de Alhos Vedros; 
5º - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 
6º - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia da Moita; 
7º - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos; 
8º - Minuta de Protocolo entre o Município da Moita e a EDP Distribuição para alteração do Anexo I do 

Contrato de Concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão (Novo Anexo I); 
9º- Criação do projeto “Assembleia Municipal Jovem”; 
10º - Atos da Câmara. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
 
-  Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar é substituída nesta sessão por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro; 
- Ana Paula da Ponte Candeias é substituída nesta sessão por Maria Teresa Lésico Jesus; 
- José Manuel Cabrita Capelo é substituído nesta sessão por Miguel Póvoas Santos; 
- Eduardo Jorge Meruje Teixeira Marques é substituído nesta sessão por Fernando Alves Fernando Gaio; 
- Manuel Nunes Marques é substituído nesta sessão por David Filipe da Silva Farinha. 
 
Verificação de ausências: 
 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Sr. Paulo Franco 
Disse que iria colocar quatro questões relativas a mobilidade e acessibilidade no concelho da Moita. Em 
primeiro lugar, disse que os passeios na freguesia da Moita são ausentes ou muito reduzidos 
comparativamente com a largura das estradas e o espaço dedicado ao automóvel que, sendo propriedade 
privada, contrasta com o diminuto espaço dedicado aos peões, ou seja, o espaço público. Esta situação 
afeta a vida e a mobilidade dos cidadãos sendo que, entre estes, se encontram pessoas com mobilidade 
reduzida: cegos, deficientes motores, idosos, etc.. Afeta também os pais que transportam os bebés nos 
seus carrinhos, os alunos que se dirigem para as escolas ou as pessoas que, simplesmente, passeiam 
pela vila. Todos encontram na vila da Moita uma grave limitação e quebra de segurança no seu quotidiano 
uma vez que são obrigados a atravessar a estrada em situações desfavoráveis pondo em risco as suas 
vidas. 
Sobre o estacionamento abusivo disse que, para além das parcas dimensões dos passeios, há muito 
tempo que se verifica o estacionamento automóvel abusivo em cima dos passeios, e generalizado em toda 
a vila, sem fiscalização e aparente impunidade. Isto, mais uma vez, obriga os peões a contornar obstáculos 
de propriedade privada e a deslocarem-se indevidamente para a estrada ampliando o risco de 
atropelamento. 
Quanto às passadeiras disse que se têm efetuado algumas alterações aos passeios no que concerne aos 
acessos às passadeiras, com o intuito de facilitar a movimentação dos peões, reestruturando o desenho 
dos lancis, neste caso em forma de rampa, e reduzindo a sua altura, no entanto, continuam com um 
desnível bastante acentuado de cerca de cinco centímetros relativamente à via, o que continuará a 
dificultar a circulação dos peões com mobilidade reduzida. Assim, e tendo em conta o tipo de passeio 
existente, o limite de velocidade praticado dentro da vila é manifestamente desadequado e a isto acrescem 
os excessos de velocidade que muitas vezes se cometem e que põem, uma vez mais, a vida dos peões em 
risco. 
Relativamente à rede interligada de ciclovias versus segmentos de ciclovia e parqueamento disse que no 
concelho da Moita não existe verdadeiramente uma rede efetiva de ciclovias que promovam a bicicleta 
também como meio de transporte. Promove-se exclusivamente a ideia da bicicleta como meio de laser ou 
de desporto, como é o caso da já existente ecovia Moita – Rosário, que tem servido muito bem o seu único 
propósito, que é passear. Existem porém segmentos de ciclovia situados longe e desconectados entre si e 
ainda não iluminados que obrigam os utilizadores da bicicleta a alternar o seu trajeto para a estrada, 
partilhando-a com veículos motorizados pesados, colocando a sua vida vulnerável e em risco permanente. 
Esta situação desvantajosa é um fator gravemente desencorajador para a promoção deste veículo como 
meio de transporte. É necessário uma rede segura de ciclovias interligadas entre si, dentro da vila, 
separadas do trânsito motorizado, que possibilitem a acessibilidade a locais e instituições importantes 
para os cidadãos, tais como as escolas, a estação ferroviária, o centro de saúde, a biblioteca, os correios, 
as finanças, o tribunal, entre tantos outros. 
Existe também um grande desequilíbrio estruturante no que diz respeito ao espaço dedicado ao 
estacionamento de veículos, uma vez que os parques de estacionamento para automóveis têm vindo a 
aumentar e, comparativamente, não tem havido investimento nos estacionamentos para velocípedes. Se 
há intenção de promover a mobilidade sustentável urge à autarquia dar um sinal positivo e propor-se 
fomentar alternativas saudáveis ao uso do automóvel na freguesia e em todo o concelho, começando pelas 
camadas jovens, construindo definitivamente uma rede de ciclovias interligadas e colocando no interior e 
exterior das escolas parqueamento adequado e seguro para as suas bicicletas, o que poderá evitar, em 
parte, o congestionamento no trânsito que se verifica todos os dias à porta das escolas e irá também 
diminuir consideravelmente os níveis de poluição atmosférica e sonora que, por fim, irá melhorar a saúde 
de todos. 
 
Sra. Luísa Ribeiro 
Disse que vinha falar em nome de vários moradores da Praceta José Escada, Praceta Pablo Neruda e 
Praceta João Villaret porque estão descontentes com o que se está a passar, nomeadamente, com as 
árvores dos jardins que não são podadas, sendo que este ano nem os arbustos foram podados. Não têm 
iluminação solar em casa, uma vez que as árvores tapam as janelas, e muitas estão a menos de um metro 
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e meio das mesmas pelo que, se houver um fogo, as janelas serão consumidas pelo fogo e as pessoas 
estarão em perigo, como também estão mesmo junto às hortas, hortas essas que continuam a albergar 
animais, o que é um crime e, como as hortas dos Fidalguinhos foram abaixo, estão todas a ir para o Vale 
da Amoreira e o Vale da Amoreira não pode ser um albergue dos arredores. Já houve desacatos com as 
pessoas que vieram de fora porque as hortas estavam ao abandono, só tinham ervas, animais e barracas, 
barracas essas que deviam ir abaixo porque as hortas não precisam de barracas para viver nem para fazer 
festas. 
As hortas precisam de pessoas que as cultivem e não que as deixem ao abandono com animais amarrados 
e agora que vem aí o verão precisam de água e de comer, e muitos não têm água nem comer e ouvem-se 
ladrar. Não se pode acudir aos animais porque, dizem os donos das hortas, é propriedade privada mas 
propriedade privada de quem? Afinal a quem pertence aquelas hortas e aquele terreno? Se a Câmara não 
tem fiscalização que vá lá ver o que se passa naqueles terrenos porque qualquer dia dá-se lá um caso 
complicado porque as pessoas estão a ficar um pouco revoltadas com o que se vê. Qualquer tipo de 
mobiliário que se tire de casa e se coloque no lixo vai tudo para as hortas e para quê se as hortas não 
precisam de mobília? Aquilo é um rastilho de pólvora e se houver ali um fogo vai tudo porque muitas das 
hortas têm tudo menos cultivo e é isso que têm que ver. 
Vão esperar até trinta e um de maio para ver se a Câmara resolve fazer a poda das árvores uma vez que 
na Pablo Neruda as árvores vão até ao meio da estrada e os camiões têm de se desviar para não lhes 
bater, existem árvores que nem têm folhas, são árvores fantasma que ainda lá estão. Porque é que as 
árvores na Moita são podadas e ali não são? Porque é que a jardinagem no Vale da Amoreira deixou de 
existir? Este ano não há jardinagem no Vale da Amoreira, os jardins não têm relva, têm ervas com praganas, 
que se infiltram nas patas dos cães e no nariz e são perigosas, e com urtigas. O pinheiro manso continua 
na Praceta José Escada ao pé do lote catorze onde está uma floreira toda partida, onde esta semana já se 
magoou lá novamente outra criança devido às raízes que, apesar de não saber como, os fiscais da Câmara 
dizem que não vêm. 
Não sabe porque é que as pessoas têm medo de falar mas têm de falar, alguém tem de fazer alguma 
coisa, porque já são anos a mais do que se passa ali naquelas hortas, naquele ambiente. O Vale da 
Amoreira é um bairro mas não é um bairro da lata como se está a fazer e tudo isso é provocado por falta 
de inspeção. Os animais continuam a andar à solta, sem licenças, sem vacinas, com sarna, e quem apoia 
esses animais são os populares que mandam vir as autoridades, mandam vir o canil, e é preciso um, dois 
e três meses para se resolver o problema, como foi o caso em que foi preciso ligar para Lisboa para alguém 
fazer alguma coisa e, entretanto, já foram recolhidos os animais que estavam há quatro meses com sarna 
numa horta que não estava cultivada, que tem onze colchões a vedá-la e se houver um fogo naqueles 
colchões vai às árvores, vai aos pinheiros, vai aos sobreiros, vai aos prédios, e depois de acontecer o mal 
não podem dizer que não sabiam. 
Gostava que todos os partidos aqui presentes se juntassem e vissem a desgraça que existe ali nas hortas 
e naquele espaço no Vale da Amoreira, que devia ser aproveitado para fazer algo de construtivo, um parque 
de lazer para as pessoas e para as crianças, em vez de estar com aquele aspeto porque tudo vai para o 
Vale da Amoreira e ali ninguém faz nada porquê? Parece uma área que está separada da Moita onde 
ninguém intervêm mas têm de fazer algo de bom porque é um bairro social onde vivem pessoas de bem 
que pagam os seus impostos e que querem chegar a casa e terem paz e segurança, e a segurança ali é 
quase nula porque a própria polícia que podia, juntamente com a fiscalização, fazer alguma coisa não faz 
nada, os populares por mais que façam ou queiram fazer não conseguem e a revolta é muita. 
Reportando-se ao centro de saúde do Vale da Amoreira disse que no espaço de dois anos o centro ficou 
sem três médicos e há quinze dias que precisa de uma ecografia e não consegue, pelo que terá de ir para 
o privado mas há muitas pessoas que não o conseguem fazer, os médicos estão a desaparecer e não há 
médicos para os substituir. 
 
Sra. Isabel Fernandes 
Disse que iria falar novamente sobre a Quinta do Mião porque esteve lá há pouco tempo e verificou que 
se mantinha tudo na mesma e perguntou, uma vez que as câmaras estão a pedir às pessoas para 
limparem os seus terrenos para evitarem os incêndios, porque é que as câmaras do Barreiro e da Moita 
ainda não limparam os pinheiros que se encontram na zona do canil? Porque é que o mesmo ainda se 
encontra encerrado aos fins de semana? Os animais estão muitos dias sem comer o que, para si, significa 
maus tratos. 
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Disse que levou dezoito sacas de “ração da boa” e a D. Tânia não as aceitou, obrigou-a a levá-las de volta, 
tendo acabado por as entregar a outras instituições que delas necessitavam, o que é uma vergonha. 
Porque já falou no tema mas ninguém fez nada até agora, recordou que faz parte de uma associação e é 
responsável por levar os animais ao veterinário na Rua 26 de Dezembro, junto à PSP, e assim que 
estaciona mandam-na retirar o carro. Pelo que pergunta onde é que vai estacionar o carro quando está a 
transportar três ou quatro gatos em transportadoras, quando não leva dois e três cães consigo, muitos 
deles, às vezes, em estado bastante grave. 
Disse ainda que está descontente com a nova coordenadora da Quinta do Mião porque essa senhora não 
deixa fazer nada, não quer a colaboração, não quer receber nada e uma das coisas que a própria e outras 
pessoas que estavam presentes verificaram foi que tanto a D. Fátima como a D. Tânia são muito mal-
educadas. É de lamentar que as câmaras do Barreiro e da Moita tenham funcionárias destas a trabalharem 
naquela instituição. 
Gostaria de saber quando é que pensam arranjar o canil porque a chuva continua a cair e verificou que 
havia alguns cães que nem casotas tinham, ainda que já tivessem posto dezoito casotas. Perguntou 
porque é que não querem aceitar cobertores, não querem ração, não querem ajuda. As pessoas dão de 
coração e depois chegam lá para entregar e dizem-lhes que não, quando lá estava o Sr. Hélder recebia 
tudo o que lhe davam. 
Acha que está na altura de tomarem providências e resolverem este assunto porque pensa que isto está 
mesmo a “rebentar”. Desde outubro de 2016, que anda a lutar com a Quinta do Mião e não vê solução, e 
já estão em abril de 2018, pelo que perguntou se não será desta vez que resolvem a situação. Já foi a uma 
reunião da Câmara do Barreiro, fez as mesmas perguntas que está a fazer aqui e a resposta que lhe dão 
é que ainda estão a resolver, mas a resolver o quê? Não vê nada e, para si, isto são maus tratos aos 
animais pelas câmaras do Barreiro e da Moita. 
 
Sr. Staline Rodrigues 
Disse que veio aqui hoje porque a data é propícia a fazê-lo, principalmente para ouvir as alusões ao 25 de 
Abril, contudo quis comunicar à Câmara e à Assembleia um acontecimento que muito o desagradou. 
Nos dias 10 e 16 deste mês a Escola Fragata do Tejo organizou um debate sobre o parlamento e sobre a 
democracia, onde esteve presente um deputado da constituinte, um homem de sessenta e quatro anos, e 
uma jovem do PCP, Paula Santos, que falou sobre a democracia com as crianças e o que o surpreendeu 
não foi aquilo que aqueles camaradas disseram, foi o que ouviu da boca de uma menina de dez anos, que 
o deixou preocupado, porque disse que na sua escola chegavam algumas crianças com fome, sem comer. 
Para si, que fez o 25 de Abril, que fez a revolução, que lutou por um país novo, chegar a esta altura, 
quarenta e quatro anos depois do 25 de Abril, e ouvir uma menina de dez anos dizer que chegam alunos 
à escola com fome é de lamentar e é um problema que deixa à Câmara e à Assembleia Municipal, porque 
lhe parece que há condições objetivas para que não hajam crianças a ir com fome para as nossas escolas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir pediu ao Sr. Presidente da Câmara que 
respondesse às questões colocadas. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Muito sinteticamente, porque esta é uma reunião da Assembleia e não deve ser a Câmara a monopolizar 
o tempo, disse que relativamente às questões colocadas pelo Sr. Paulo Franco é indispensável que não 
esqueçamos que as nossas cidades e as nossas vilas foram construídas assim ao longo de décadas, com 
ruas estreitas, com passeios estreitos e que, naturalmente, a alteração destas situações e a criação de 
situações melhores nos núcleos mais antigos é um processo demorado porque não se imagina nem se 
verifica, aqui ou em qualquer outro lugar, que se mude tudo de repente e que se transformem quilómetros 
de passeios, quilómetros de vias, em situações diferentes daquilo que existe. 
O problema dos carros é um problema, pelo menos, nacional e provavelmente mundial. O uso do transporte 
individual é cada vez mais acentuado, o número de veículos é cada vez maior e eles têm de estar, 
objetivamente, em algum lado. É verdade que é um problema que as nossas cidades enfrentam, que está 
longe de estar resolvido e não é possível imaginar medidas radicais de afastar ou de expulsar os carros 
das vilas e das cidades, porque as pessoas precisam do carro. Hoje em dia o carro não é um bem de luxo, 
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hoje em dia a viatura individual, para muitas pessoas, é uma necessidade para as suas deslocações 
porque temos transportes públicos deficientes, porque é efetivamente necessário e daí ser uma realidade 
com que temos de conviver, e as transformações nestes processos têm de ser graduais, têm de ser 
necessariamente lentas. 
Quanto às ciclovias disse que é a mesma coisa. Nunca optaram por modelos que se vêm em diversos 
outros sítios, de chamar ciclovia a uma pequena faixa de cerca de um metro que se pinta na estrada, 
porque acham que esse não é o caminho O caminho pelo qual optam é um caminho mais longo, é um 
caminho de ir fazendo, e é verdade que vão fazendo troços que, no imediato, não se ligam mas que a 
pouco e pouco tenderão a ligar-se como, por exemplo, o troço da marginal da Moita com o troço do Rosário 
que em breve vão estar ligados, e outros se seguirão num processo que também ele não pode deixar de 
ser senão gradual. 
Sobre o Vale da Amoreira disse que é verdade que tem muitos problemas mas tem tido também, ao longo 
de pelo menos dos últimos vinte anos, um enorme investimento público, investimento do município e até 
investimento de outras entidades em programas sociais, em programas que contribuíram para dotar o Vale 
da Amoreira de equipamentos que há um quarto de século não existiam. Portanto, afirmações como “o 
Vale da Amoreira está esquecido” são afirmações perfeitamente fantasistas porque basta lá ir, basta 
passar, basta olhar e basta conhecer o Vale da Amoreira de 1995/97/98 e conhecer o Vale da Amoreira 
agora para perceber a transformação que aquela freguesia tem. Há muita coisa para fazer, é evidente que 
há, e por isso estão a continuar a fazê-la. 
No que concerne à Quinta do Mião disse que repudia completamente esta afirmação, que pensa que é de 
má-fé, de haver maus tratos aos animais. Não existe maus tratos aos animais, pelo contrário, aquele 
equipamento é um avanço significativo no tratamento que ambos os municípios dão aos animais. Cada 
um é livre de ter a opinião que tem e é livre de pensar que aquele equipamento devia ter esta, aquela ou 
outra característica, mas aquilo que tem sido feito e aquilo que está a ser feito é para resolver os 
problemas, é no âmbito da concertação, do acordo, do trabalho conjunto entre os dois municípios. As 
condições na Quinta do Mião não são ótimas mas, infelizmente, no nosso país condições ótimas nem para 
os seres humanos. Portanto, as condições não são ótimas e há um caminho a percorrer, mas as condições 
são boas e são sobretudo, indiscutivelmente e incomparavelmente, melhores do que aquelas que existiam 
há três anos antes daquele equipamento estar construído. 
Por último, e apenas como comentário, disse que o problema da fome no nosso país não se resolve com 
as câmaras municipais. O problema da fome no nosso país resolve-se com melhores condições de vida 
para os portugueses, com melhores salários, com melhor segurança social, portanto, dizer-se que a 
Câmara podia resolver a questão dos meninos com fome não, porque não pode esta nem pode nenhuma. 
Ainda assim, aquilo que todas as câmaras municipais fazem nas escolas do 1º ciclo, e acha que não há 
nenhuma exceção, é garantir a alimentação, quer os almoços quer os lanches, portanto garantem que pelo 
menos no tempo em que estão na escola não têm fome, não podem é resolver os problemas que as 
crianças têm em casa. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De seguida perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as 
questões colocadas. 
Informou que tinha uma inscrição da Sra. Eurídice Pereira do PS e que, no decurso da primeira intervenção, 
quem pretendesse intervir neste período devia assinalar a sua intenção. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Apenas quis deixar a indicação de que ouviram com todo o cuidado as questões que aqui foram colocadas 
e que darão seguimento pelos mecanismos que estão ao seu dispor, nomeadamente, requerimentos e 
perguntas à Câmara, em tempo oportuno. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
Pediu a palavra para deixar uma nota, uma saudação, uma referência, a um estabelecimento comercial 
da Moita que, à semelhança de outros empresários locais, também na área da alimentação como, por 
exemplo, da agricultura, cujo trabalho é reconhecidamente apreciado por muita gente porque, neste caso 
em concreto, a Pastelaria Fidalgos da Moita recebeu recentemente mais um reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido pela sua gerência Num concurso promovido pela Região de Turismo de Lisboa, arrecadou o 
segundo prémio pelo melhor pastel de nata da região de Lisboa. Isto foi mais um feito desta pastelaria 
que, tão pequenina mas tão grande, expande a sua atividade e aquilo que faz de bem, como o fez no 
decorrer da Web Summit que se realizou em Lisboa ao ser a pastelaria de serviço àquele grande evento. 
Solicitou então ao Sr. Presidente e restantes membros da Assembleia Municipal que lhe permitissem tomar 
a liberdade de pedir cinco minutos de interrupção para poderem testar in loco a qualidade deste pastel de 
nata, que trouxe para todos os presentes. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Achou que não seria necessário fazer uma interrupção de cinco minutos mas irão, certamente, no decurso 
da Assembleia, comer um pastel de nata. 
 
Em seguida apresentou, e pôs a votação, a seguinte Ata: 
 
Ata nº0003/XII/2017 – Sessão Ordinária de 28.12.2017: 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu-a a votação e relembrou que quem não participou 
na sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a votação a ata foi aprovada por unanimidade com vinte e três votos a favor, sendo onze da 
CDU, seis do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Moção “Defender Abril, Prosseguir em Maio e Sempre”, apresentada pelo BE; 
B - “Saudação ao 25 de Abril”, apresentada pelo MM; 
C - Recomendação “Campanha de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos de Companhia”, apresentada pelo 

PAN; 
D - Moção de repúdio “Incêndio no Palacete da Quinta da Fonte da Prata”, apresentada pelo grupo 

Merecemos Mais; 
E - “Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio”, apresentada pela CDU; 
F - Moção “25 de Abril de 1974”, apresentada pelo PS; 
G - Moção “Dia da Europa”, apresentada pelo PS; 
H - Saudação “1º de Maio, Dia do Trabalhador”, apresentada pelo PS; 
I - Saudação “Centenário do 1º Maio Futebol Clube Sarilhense”, apresentada pelo PS; 
J - Recomendação “Implementação do Orçamento Participativo”, apresentada pelo PS. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Antes de iniciar a apresentação dos documentos perguntou se algum dos membros pretendia intervir. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Questionou a Mesa, e caso não tenham condições de responder agora solicitou que o façam 
posteriormente, quanto à divulgação das moções que aqui foram aprovados no período anterior à ordem 
do dia porque, no caso concreto do Partido Socialista, identificaram três moções, uma recomendação e 
uma saudação, que não viram divulgadas nem publicadas em lado nenhum e, por exemplo, quanto à 
moção que respeitava à SOFLUSA – TANSTEJO, em que sugeriam que se fizesse chegar às organizações 
representativas dos trabalhadores, têm conhecimento que isso não aconteceu. Já passou um tempo 
bastante considerável, aliás, há um município que também apresentou algo semelhante, e que já chegou 
às organizações representativas dos trabalhadores, e a nossa não pelo que pediram que lhes dessem os 
esclarecimentos, se viram mal ou se, efetivamente, não ocorreu e, se não ocorreu, convinha que 
rapidamente a situação fosse colmatada. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Disse que é sempre importante, quer nas moções ou noutros documentos, que haja a indicação das 
entidades a enviar ou então que se faça essa referência quando o documento é apresentado para depois 
os serviços os poderem enviar. Apesar dos serviços lhe estarem a dar indicação de que os mesmos foram 
enviados, disse que depois se iria informar melhor sobre a situação. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Pediu novamente a palavra para falar sobre a condução dos trabalhos. Como há documentos similares de 
vários partidos sobre o 1º de Maio e o 25 de Abril, propõem que sejam discutidos em simultâneo, porque 
acha que facilita a gestão dos trabalhos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Concordou, tendo aliás sido essa a metodologia que utilizou na outra sessão, sendo a temática a mesma 
são apresentados em simultâneo e depois, naturalmente, votados individualmente. 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Sr. António Chora do BE 
Disse que quem ia apresentar a moção era o Luís Morgado mas, atendendo à má qualidade da cópia, não 
a consegue ler pelo que será o próprio a tentar fazê-lo. 
“Defender Abril, Prosseguir em Maio e Sempre! 
Há 132 anos, milhares de operários de Chicago, conscientes da necessidade de humanização no mundo 
do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve geral pela jornada de oito horas de trabalho diário. A 
violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinou 
a declaração do dia 1 de Maio como o dia Internacional dos Trabalhadores. 
Desde então, o movimento operário reforçou a sua organização, o sindicalismo envolveu na ação por todo 
o mundo uma sociedade ansiosa por justiça social, paz, liberdade, democracia e igualdade. 
Desde então as lutas dos trabalhadores e das organizações do movimento operário, sindical, nacional e 
internacional, têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: 

A defesa da dignidade das mulheres e dos homens trabalhadores. 
Em Portugal, muitos dos direitos conquistados verificaram-se na 1ª República, e logo acabaram regredindo 
no decorrer da ditadura, sendo extinta a liberdade sindical e o direito à greve, mas apesar da permanente 
perseguição não faltaram exemplos de resistência e luta por direitos, como em 1958 na conquista das 8 
horas de trabalho, resistência que se conjugou ao longo de anos em ações pelo derrube da ditadura 
fascista. 
A Revolução de Abril de 1974, a liberdade, a paz e a democracia, são assim inseparáveis da luta pela 
dignificação do trabalho, não fosse assim e ainda hoje nas relações sociais não existiam os parâmetros 
civilizacionais que são a matriz da nossa convivência coletiva. 
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Por isto é fundamental impedir retrocessos nos direitos de quem trabalha. 
É assim necessário lembrar que a atual situação laboral e social é caracterizada pelo abuso patronal nas 
relações laborais, assente no retrocesso verificado no Código de Trabalho imposto pela subserviência à 
Troica e às Confederações patronais. 
Este cenário que urge ser alterado, é vetor principal no acordo que sustenta a solução governativa 
estabelecida após as últimas eleições legislativas, emergindo desde então legítimas expectativas pela 
reposição de direitos, nomeadamente o fim da caducidade da Contratação Coletiva e a reposição do 
tratamento mais favorável ao trabalhador. 
Seria grave se no decorrer desta legislatura não se revertesse o atual Código de Trabalho, por exemplo, 
não se acabar com os contratos a prazo para funções permanentes, com o fim do banco de horas 
individual, com os cortes nas horas extra e o regresso do descanso compensatório, a reposição do valor 
das indemnizações por despedimento e acabar com o despedimento por inadaptação. 
Seria grave não limitar ou acabar com a precariedade, que é sinónimo de baixos salários, horários incertos 
e instabilidade permanente que compromete o futuro de todos, mas sobretudo o dos jovens e logo o 
desenvolvimento do país. 
Urge assim mobilizar os trabalhadores e as populações em torno das suas justas reivindicações, onde se 
acrescem a melhoria das obrigações do Estado na Saúde, no Ensino e na Segurança Social. 
Mediante isto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 20 de abril de 2018, delibera: 
1. Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar solidariedade com a luta por eles desenvolvida; 
2. Apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e a juventude do Concelho, para que transformem 

as manifestações promovidas pela sociedade civil e pelas Organizações Sindicais para comemorar o 
25 de Abril e o dia 1º de Maio, em grandes ações de exigência pela mudança de que o país precisa e 
pela afirmação de um Portugal de progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo. 

Moita, 20 de abril de 2018 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita 
Nota. No caso da presente Moção ser aprovada, deverá ser enviada uma cópia para: 
- Presidente da República 
- Presidente da Assembleia da República 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da República 
- Primeiro-ministro 
- Ministros da Saúde, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
- Órgãos de Informação locais e regionais 
- Afixação nos locais de estilo das Freguesias” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PSD que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Sra. Paula Diogo do MM 
“Saudação ao 25 de Abril 
Em 25 de abril de 1974, deu-se o golpe militar que derrubaria o Estado Novo, em vigor desde 1933, 
iniciando-se o processo democrático em Portugal. Após um período de grande agitação social, política e 
militar que terminou com o 25 de novembro de 1975, prosseguiram os trabalhos da Assembleia 
Constituinte para a nova constituição democrática, que entrou em vigor no dia 25 de abril de 1976, dia 
das primeiras eleições legislativas da nova República. Na sequência destes factos foi instituído em 
Portugal um feriado nacional no dia 25 de abril, denominado como "Dia da Liberdade". 
Considerando que: 
- no dia 25 de abril de 1974 se pôs termo ao regime do Estado Novo; 
- no dia 25 de abril de 1974 deu-se início a uma etapa de construção da Democracia e da Liberdade em 

Portugal, a qual se consolidou em 25 de novembro de 1975; 
- no dia 25 de abril de 1975 ocorreram as primeiras eleições universais e livres em Portugal; 
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- o regime saído do 25 de abril de 1974 está na origem da construção do Poder Local democrático, tendo 
este uma grande importância por estar mais próximo dos problemas das populações; 

- a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo da autarquia local. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, delibera saudar o 25 de abril e todos aqueles que lutaram 
e deram a vida pela liberdade. 
O grupo municipal Merecemos Mais” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Sra. Tânia Ribeiro da CDU 
“Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio 
Nas comemorações do 25 de Abril de 1974 importa recordar a conquista da liberdade de expressão e de 
reunião, a plena atividade sindical e política dos trabalhadores e das populações do nosso país, a criação 
do Poder Local em democracia e a sua eleição direta nos concelhos e nas freguesias, o fim da guerra 
colonial e o início de um novo caminho de desenvolvimento e de relação intensa com os países e povos 
do mundo. 
Lembramos e saudamos a resistência antifascista e todos aqueles que lutaram e estiveram com o povo 
português na conquista dos direitos fundamentais para uma vida plenamente livre e digna. 
Porque comemorar Abril, é: 
• Lutar pelas suas realizações e conquistas, pelos seus valores e projeto; 
• Combater a resignação e o conformismo; 
• Lutar contra as injustiças sociais, o desemprego e a pobreza; 
• Lutar pela paz e cooperação com todos os povos do mundo; 
• Lutar pela soberania e independência nacionais. 
Ninguém pode fechar “as portas que Abril abriu”. Sejam quais forem as condições mais hostis, as 
dificuldades, os obstáculos, será a vontade e a força dos trabalhadores e do povo que acabará por vencer, 
com Abril, para cumprir Abril, por um Portugal com futuro. 
Saudamos também o 1º de Maio, dia de luta e resistência para todos os trabalhadores do mundo. 
A este dia estão ligadas as maiores e mais exaltantes jornadas e movimentações de luta da classe operária 
que, com coragem e determinação, demonstrou claramente o quanto é capaz a vontade coletiva dos 
trabalhadores para melhorar as suas condições de vida e de trabalho, vencer injustiças e desigualdades 
sociais, mudar mentalidades, transformar as sociedades e pôr fim à exploração do homem pelo homem. 
É pela luta organizada que os trabalhadores conquistam os seus direitos e os defendem a cada momento, 
na ação diária nas empresas e nos locais de trabalho. 
Só com a unidade e luta dos trabalhadores é possível ir mais longe na reposição e conquista de direitos. 
A Assembleia Municipal da Moita exorta a população a participar nas comemorações locais do 25 de Abril 
e na grande Manifestação do 1º de Maio da CGTP sobe o lema “valorizar os trabalhadores”. 
Viva o 25 de Abril! 
Viva o 1º de Maio! 
Moita, 20 de Abril 
Os Eleitos da CDU” 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento F. 
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Sra. Antonieta Mendonça do PS 
«25 de Abril de 1974 
44 anos após a Revolução dos Cravos, celebramos mais uma vez a alvorada de uma nova era na História 
de Portugal. 
Quem viveu o 25 de Abril já em idade adulta guarda para sempre a memória da angústia causada pela 
incerteza sentida naquela madrugada que mudou para sempre o rumo do nosso país. 
“As portas que Abril abriu” de par em par acolheram todo um povo que, na sua diversidade, havia muito 
ansiava pela mudança radical do seu destino, pela libertação das grilhetas da tirania que lhe negavam os 
mais elementares direitos como cidadãos. 
Celebrar Abril é celebrar a democracia, a liberdade individual e coletiva, a consagração dos direitos sociais 
e culturais, o fim do colonialismo e do regime corporativo, o fim da censura e das prisões políticas onde 
tantos democratas lutaram e deram a vida pela construção de uma sociedade mais justa e solidária. 
Hoje vivemos num país livre e democrático, num Estado de Direito em que foi cimentado o Poder Local 
Democrático plural e representativo, com órgãos eleitos por sufrágio direto e universal, cujo poder 
deliberativo livre e independente se espera sempre e só centrado no objetivo comum do bem-estar 
coletivo. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 20 de abril de 2018, delibera: 
1. saudar os Militares de Abril que devolveram aos portugueses a sua dignidade e se empenharam no 

Movimento das Forças Armadas; 
2. prestar homenagem a todos os democratas que, ao longo de várias décadas de opressão, se bateram 

pela liberdade, pela cidadania e pelos direitos humanos, sociais e culturais dos cidadãos; 
3. saudar as forças democráticas que construíram os alicerces da nova sociedade e constituem o garante 

do pleno usufruto das conquistas de Abril; 
4. exortar a população do Concelho da Moita e os autarcas eleitos a associar-se às comemorações do 25 

de Abril. 
Mais se propõe o envio da presente Moção aos órgãos de comunicação social regionais e locais, à 
Associação 25 de Abril e publicar nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site,etc.) 
Viva Portugal! Viva o 25 de Abril!” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento H. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
“1º de Maio, dia do Trabalhador 
O 1º de Maio foi escolhido a nível mundial como homenagem à grandiosa luta ocorrida em Chicago, em 
1886, exigindo melhores condições de vida e de trabalho, nomeadamente a redução da jornada de 
trabalho para as oito horas. 
A revolta de milhares de trabalhadores em manifestação nas ruas de Chicago marcará para sempre o 
curso da história do mundo laboral. 
Apesar das transformações ocorridas nas relações de trabalho desde 1886, comemorar o 1º de Maio faz 
hoje todo o sentido embora os desafios que se colocam aos trabalhadores sejam novos e diferentes, mas 
igualmente estimulantes. 
Assim, este dia é da maior importância para os trabalhadores e para o movimento sindical, mas também 
para todos os que defendem uma sociedade mais justa e solidária. É um dia de afirmação de valores e de 
luta pelo progresso económico e social. 
Na construção de uma sociedade justa a defesa do emprego e de condições dignas de trabalho deve ser 
uma exigência constante onde todos se devem empenhar. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 20 de Abril de 2018, delibera: 
- Saudar os trabalhadores portugueses, muito especialmente os do concelho da Moita, o movimento 
Sindical e todas as cidadãs e todos os cidadãos e entidades que, com dignidade e justiça, têm contribuído 
para a melhoria das condições de trabalho e de vida na senda dos ideais de Abril, nomeadamente pela 



   Página 11 de 91 

diminuição das desigualdades e por uma justa distribuição da riqueza, ou seja, por uma sociedade mais 
justa. 
Moita, 20 de Abril de 2018 
O Grupo Municipal do PS” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Luís Morgado, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocados os documentos à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
A decisão de ser o dia 1º de Maio o Dia do Trabalhador foi tomada em Paris, em 1889, sendo que nessa 
reunião houve mais propostas, ou a data da Comuna de Paris, ou invocar o 11 de Março de 1871, ou então 
o 1º de Maio, que foi a luta de Chicago. Aí valorizou-se a expansão do sindicalismo, tendo em conta a 
presença de muito italianos e irlandeses, que transportaram a sensibilidade e a necessidade de 
organização sindical para os Estados Unidos. Havia em Chicago a marca italiana e a marca irlandesa 
embora, naturalmente, já filhos e netos, porque a data era mais recente e porque era importante para a 
expansão do sindicalismo, optou-se por se marcar, em homenagem, a referência ao 1º de Maio que foi 
aquela grande luta em Chicago. 
No entanto, hoje estão no trigésimo segundo dia da Comuna de Paris, faz anos hoje. Esteve a fazer as 
contas e está ainda a decorrer a Comuna de Paris que marcou e que, de facto, foi a primeira grande 
iniciativa da classe operária, dos trabalhadores de uma forma geral, dos artesãos de Paris, ao enfrentarem 
a traição ao povo francês que foi aquela estúpida guerra em que a Prússia, naturalmente, venceu. A 
humilhação ao povo francês em que, às tantas, até o Imperador Guilherme II foi empossado como 
Imperador exatamente na sala dos espelhos do Palácio de Versailles. Isto é que foi, de facto, o móbil 
daquela grande luta que foi a Comuna de Paris. 
Ora, saudar o 1º de Maio também significa outra coisa, significa abandonarem e distanciarem-se cada vez 
mais daquilo que foi a origem e a marca do trabalho. Já uma vez aqui referiu que, logo na origem, a palavra 
trabalho significa, no latim, um instrumento de tortura e um instrumento também para domar cavalos. O 
trabalho não tinha significado, normalmente era escravo, se forem à época de Aristóteles, naturalmente, 
a escravidão era autorizada e organizada, exatamente, como o móbil económico de toda a sociedade. 
Agora, estão distantes disso tudo mas também não tão distantes quanto isso. 
Em 1986 estava na atividade sindical e assistiu a um patrão, aqui no distrito de Setúbal, que conseguia 
castigar os trabalhadores de pé virados para a parede, e isto aconteceu. Numa outra empresa, uma vez, 
em que a malta estava com salários em atraso, assolaram-lhe um cão, ficou todo roto e cheio de lama. 
Entrou numa empresa em Alcácer do Sal em que lhe apontaram uma pistola e era apenas por acertos no 
subsídio de refeição, e estão a falar em anos em que ainda existia uma dinâmica revolucionária. 
Agora, assistem a isto. A caducidade da contratação coletiva não é mais nem menos do que a tentativa de 
desfazer o movimento sindical, aquilo que sobra dele, com todas as dificuldades que há, com o avanço do 
setor terciário em organizar, naturalmente, aqueles novos que são proletarizados. Com toda essa 
dificuldade houve, exatamente, promessas eleitorais desde o PS, ao BE e PCP, na luta para se repor a 
importância da contratação coletiva, e não tenham dúvidas que o contratualismo marcou a evolução das 
relações laborais durante todo o século vinte, nas sociedades mais civilizadas deste mundo. Marcou e 
entorpeceu-a. Dar poderes à concertação social que são da Assembleia da República é uma traição às 
promessas eleitorais e devem ter cuidado com isto porque, exatamente neste momento, em pleno 
Alentejo, existe trabalho de escravo e não se descobre mais porque não há fiscalização, porque não há 
meios, de facto, nem gente, nem pessoal para fazer essa investigação, mas há trabalho de escravo. Ora, 
isto continua e é um resvalo. 
Conheceu patrões excelentes como também conheceu “grandes filhos da mãe” mas a verdade está no 
funcionamento da sociedade, ou há contratação coletiva, ou há contratualismo, ou há regras ou então é 
um “trinta e um”. De repente cai-se na escravatura e, neste momento, já existem grandes e grandes 
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sintomas por este país e noutros sítios como, por exemplo, na Itália e na Grécia em que há, de facto, 
sintomas de escravatura, aliás, muito evidentes. 
Votará quase todos as moções excetuando uma saudação ao 25 de Abril apresentada pelo MM, 
exatamente porque o 25 de Abril e a liberdade não se consolidaram no 25 de novembro, consolidou-se na 
rua e ainda hoje se consolida nesta luta toda que se fez e que se tem para fazer. Não foi no 25 de novembro 
que se consolidou a liberdade, isso é um erro. Não há fronteiras para isso, ainda hoje têm de consolidar a 
liberdade, como há pouco de disse, em relação aos direitos dos trabalhadores. 
 
Sr. Rui Pedro Garcia da CDU 
Relativamente à saudação proposta pelo MM não partilham desta visão, que acaba por ser uma visão 
histórica. Acham que foge bastante àquilo que foi a realidade histórica da altura. A moção fala num “golpe 
militar” que conduziu a um processo de “grande agitação social, política e militar que terminou com o 25 
de novembro de 1975”, fala num processo de “construção” democrática que se “consolidou em 25 de 
novembro de 1975” e não têm esta visão começando logo pelo termo “golpe militar”. 
O 25 de Abril não foi um “golpe militar”, um “golpe militar” em Portugal houve em 1926 que depois veio 
dar origem ao regime fascista. Golpes militares houve na América Latina e que instauraram regimes 
torcidários e ditaduras ferozes. O que ocorreu em Portugal a 25 de abril de 1974 foi uma operação militar 
que visou derrubar o regime fascista e instaurar um regime democrático. O Movimento das Forças Armadas 
tinha bem definido que não queria ficar com o poder, o poder seria dado ao povo e seria construído um 
regime democrático. 
Não acham que o 25 de novembro tenha trazido democracia nem liberdades, porque o 25 de novembro 
foi um processo dentro das forças armadas, como houve vários ao longo da revolução em Portugal, que 
afastou um setor da esquerda militar do processo revolucionário. Depois, acham que também é errado 
quando diz que o 25 de novembro veio terminar com essa “grande agitação social”, porque essa convulsão 
continua a existir. 
Saiu um livro há pouco tempo, que recomenda a todos, cujo título é “Quando Portugal Ardeu” da autoria 
de Miguel Carvalho, jornalista da VISÃO, e que acaba por ser um pouco história dos movimentos bombistas 
de extrema-direita, em que uma das teses deste livro é que a maior parte dos atentados de extrema-direita 
à bomba, em Portugal, foram a seguir ao 25 de novembro, logo nem isso o 25 de novembro trouxe. 
Neste sentido, vão votar favoravelmente todos as moções documentos excetuando este. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Relativamente à moção apresentada pelo BE não lhes levanta dúvidas rigorosamente nenhumas e 
concordam na íntegra com os dois pontos da parte deliberativa. No entanto, não acompanham no todo, 
acompanham numa grande parte a exposição de motivos, o corpo introdutório, e a votação do PS 
obviamente que vai espelhar esta visão. 
Relativamente à saudação da CDU têm sintonia com todo o corpo do texto, bem como não têm nada a 
colocar a toda a exposição de motivos e a metade da parte deliberativa, que tem a ver como exortar a 
população a participar nas comemorações do 25 de abril que também lhes merce acompanhamento. No 
entanto, quando há aqui uma seleção de uma central sindical para apelo ao envolvimento numa 
manifestação, mas exclusivamente de uma central sindical, acham que seria mais consensual que este 
apelo à participação nas iniciativas que são desenvolvidas fizesse uma referência às ações desenvolvidas 
por todas as organizações representativas dos trabalhadores. Pensa que seria mais adequado porque isto 
conduz apenas para um dos lados, pelo que se for possível tudo muito bem, senão também irão fazer a 
expressão do voto porque discordam, exclusivamente, desta parte da saudação. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu os documentos a votação. 
 
 
Submetida a votação a moção do BE foi aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo dezasseis da 
CDU, três do BE, um do PAN; dez abstenções, sendo nove do PS, uma do CDS; um voto contra do PSD. 
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Submetida a votação a saudação do MM foi aprovada por maioria com onze votos a favor, sendo nove do 
PS, um do PSD, um do CDS; doze abstenções, sendo oito da CDU, três do BE, um do PAN; oito votos contra 
da CDU. 
 
Submetida a votação a saudação da CDU foi aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo dezasseis 
da CDU, três do BE, um do PAN; duas abstenções, sendo uma do PS, uma do CDS; nove votos contra, 
sendo oito do PS, um do PSD. 
 
Submetida a votação a moção do PS foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
Submetida a votação a saudação do PS foi 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. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do 
documento C. 
 
Sr. Fátima Dâmaso do PAN 
“Campanha de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos de Companhia 
Considerando que: 
A Lei nº27/2016, de 23 de agosto, que aprovou medidas para a criação de uma rede de centros de recolha 
oficial de animais e estabeleceu a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da 
população, prevê no nº3 do seu artigo 2º, como tarefa dos organismos da administração central do Estado, 
em colaboração com as autarquias locais, o movimento associativo e as organizações não-
governamentais, a promoção de campanhas de esterilização de animais errantes, como forma privilegiada 
de controlo da sua população, com o objetivo de, a prazo, assegurar a eliminação do recurso à eutanásia 
para o efeito; 
A referida lei foi regulamentada pela Portaria nº146/2017, de 26 de abril, a qual prevê que no seu artigo 
8º, a promoção sempre que possível, de campanhas de esterilização a realizar pelas câmaras municipais 
com a colaboração da administração direta do Estado, a qual só poderá ser feita em instalações 
adequadas de um centro de recolha oficial de animais de companhia (CRO) ou num centro de atendimento 
médico veterinário autorizada para o efeito; 
Através do Despacho nº3283/2018, publicado na Série II do Diário da República nº65/2018, de 03-04-
2018, foi aprovado um apoio financeiro no montante global de 500 000 (euro), proveniente da dotação 
de receitas gerais do orçamento de funcionamento da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), 
para promover uma campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia; 
Podem beneficiar do apoio financeiro, os municípios ou as entidades gestoras dos CRO intermunicipais, 
autorizados nos termos do Decreto-Lei nº276/2001, de 17 de outubro, na sua redação atual; 
Para se habilitarem ao apoio financeiro, os municípios ou as entidades gestoras de CRO intermunicipal 
deverão manifestar essa intenção, mediante o preenchimento de formulário disponível no sítio da internet 
da DGAV. 
Em face do exposto: 
A Assembleia Municipal recomenda à Câmara Municipal da Moita que apresente a candidatura ao referido 
apoio financeiro ao abrigo do Despacho nº3283/2018, para a realização de campanhas de apoio à 
esterilização de cães e gatos de companhia. 
Pessoas – Animais – Natureza” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição da Sra. Eurídice Pereira, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Apelou a que a Câmara entrasse neste debate no sentido de poder perguntar se, eventualmente, esta 
candidatura que aqui é proposto já ocorreu. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se podia esclarecer. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que, no âmbito da Quinta do Mião, da Associação Intermunicipal, é um assunto que não está decidido 
em sentido nenhum, não houve ainda a candidatura. No entanto, não pode deixar de referir que procedem 
a esterilizações dos animais que são doados na Quinta do Mião, como têm procedido a centenas de 
esterilizações no concelho, em colaboração com um grupo de veterinários que, de uma forma voluntária, 
colaboram com o município para proceder à esterilização, num processo que tem sido bastante bem 
sucedido. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a votação a recomendação do PAN foi 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. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao grupo Merecemos Mais que procedesse à 
apresentação do documento D. 
 
Sra. Paula Diogo do MM 
“Incêndio no Palacete da Quinta da Fonte da Prata 
O Palacete da Quinta da Fonte da Prata foi edificado em 1910 e projetado pelo arquiteto Guilherme 
Eduardo Gomes. Arquitetonicamente era de uma enorme beleza, imitando as casas solarengas do século 
XVIII. O tipo de construção refletia a estrutura agrária que o Concelho da Moita conheceu no século XX, 
uma grande propriedade altamente rentabilizada por uma classe de latifundiários já bastante esclarecidos. 
De aspeto requintado, evidenciava a riqueza e o estilo de vida do seu proprietário. O Palacete de 2 pisos: 
o térreo, destinado a arrecadações e outros serviços como por exemplo uma capela, e o primeiro piso que 
se destinava à habitação da família, situava-se numa propriedade com 10136,70m2 de área. De salientar 
os azulejos que revestiam as paredes, uma escadaria trabalhada em madeira e os magníficos tetos. 
Em 1979, a Câmara Municipal adquiriu este edifício à Companhia Imobiliária de Turismo Comitur mas, 
dada a situação de eminente ruína, a Câmara cedeu este espaço em 1995, com o intuito de ser recuperado 
na sua traça arquitetónica original. 
Em tempos funcionou neste local um Centro de recuperação de toxicodependentes. 
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Em 2013 foi aprovada em reunião de Câmara e assinada a escritura de cedência, em direito de superfície, 
do Palacete, à Fundação Santa Rafaela Maria. Depois de o espaço ter sido cedido descobriu-se que parte 
dele era de um banco e, na reunião de Câmara do mês de dezembro de 2017, foi aprovada a permuta de 
terrenos com o banco, por forma a Câmara ficar de facto proprietária do terreno e poder honrar o seu 
compromisso com a Fundação. 
O Palacete da Quinta da Fonte da Prata deve ser um dos edifícios mais bonitos do património municipal. 
O património histórico de qualquer lugar é das primeiras coisas que se destaca quando alguém visita esse 
lugar. Os edifícios históricos ou construções, representam de algum modo a História da localidade e dos 
seus habitantes. 
Esses patrimónios despertam o interesse na procura por mais informações sobre o lugar, representam a 
materialização da cultura de uma localidade, além de mostrarem, nas suas características e no estilo, a 
história das pessoas que o construíram. 
É através do património que se faz a identificação de um povo a um espaço e a um tempo, e se constrói a 
identidade e a memória de uma aldeia, de uma vila, de uma freguesia, de um concelho. São as imagens 
do passado e a vivência do presente que reforçam a ordem social. 
No dia 15 de abril de 2018 deflagrou um incêndio no Palacete da Quinta da Fonte da Prata, causando 
grandes danos materiais. O edifício estava desabitado e as condições atmosféricas não eram favoráveis a 
que fosse um incêndio provocado por causas naturais ou acidentais. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, manifesta: 
1.  a sua maior consternação pela expressa destruição de mais um pouco do nosso património; 
2. o seu repúdio por todos os atos criminosos de fogo posto. 
Moita, 20 de abril de 2018 
O grupo municipal Merecemos Mais” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição da Sra. Eurídice Pereira, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a moção de repúdio à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Estão de acordo com o que está escrito com exceção da parte final. Passando a explicar, quando aqui é 
feita uma referência de “repúdio por todos os atos criminosos de fogo posto” estão a identificar um crime 
que cabe às entidades judiciais saber se foi fogo posto, se foi uma negligência, ou o que quer que tenha 
sido, pelo que sugeriu, caso seja possível, uma de duas soluções, ou esta parte deliberativa é dividida em 
dois pontos, sendo o ponto um “a sua maior consternação pela expressa destruição de mais um pouco do 
nosso património”, e o ponto dois “e ainda o repúdio por todos os atos criminosos de fogo posto”, sendo 
que aqui o PS pediria a votação separada e votariam contra o ponto dois, ou eliminam esta expressão final 
que começa com “e ainda o seu repúdio por todos os atos criminosos de fogo posto”, sugerindo a sua 
substituição por “e lamenta que esse estado de degradação do imóvel tenha permitido o fácil acesso com 
as consequências que ocorreram”. São portanto estas as suas propostas, em alternativa, ou uma solução 
ou outra. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Acompanham a preocupação do MM e percebem o que está escrito, no entanto, há duas notas que 
pretendem dar, e com isto irão votar favoravelmente o documento, como é evidente. 
A primeira é uma correção porque o edifício é todo da Câmara Municipal da Moita, os edifícios à volta é 
que não o são, e houve estes problemas porque a Fundação queria ocupar todo o espaço e havia lá, como 
aqui está dito mas não bem como devia, os outros edifícios que não eram propriedade da Câmara. 
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A outra nota é subjetiva e é de apreciação, e não fala em nome da CDU mas em seu nome, porque, 
pessoalmente, acha que o edifício não é o mais bonito do património municipal deste concelho uma vez 
que tem gosto por outros. No entanto, entende que é património valioso e como tal acompanha. 
Por último, para quem não sabe e numa conversa informal, disse que há indícios de fogo posto, inclusive 
com pessoas detidas. Não podem dizer que é crime porque as pessoas não foram julgadas mas porque 
houve pessoas que foram detidas no âmbito deste acontecimento, não lhe parece descabido o último 
parágrafo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou aos proponentes se queriam fazer alguma alteração ou ajuste. 
 
Sra. Paula Diogo do MM 
Disse que não se importam de fazer uma pequena alteração, nomeadamente, passando para dois pontos, 
ou o que acharem melhor, uma vez que estão abertos a fazer pequenas alterações. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu que esclarecesse os dois pontos bem como o seu conteúdo. 
 
Sra. Paula Diogo do MM 
A sugestão do PS foi que este último parágrafo passasse a dois pontos, e talvez seja a solução mais prática. 
Assim passa a ter como ponto um “manifesta a sua maior consternação pela expressa destruição de mais 
um pouco do nosso património” e como ponto dois “manifesta o seu repúdio por todos os atos criminosos 
de fogo posto”. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou com os proponentes a alteração do texto para: “A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, 
manifesta: 1. a sua maior consternação pela expressa destruição de mais um pouco do nosso património; 
2. o seu repúdio por todos os atos criminosos de fogo posto”. 
 
Sra. Paula Diogo do MM 
Confirmou a alteração supra bem como não os choca que em vez de dizer “o mais bonito” diga “um dos 
mais bonitos”, tendo confirmado também esta alteração. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção disse que iria submeter a moção de repúdio a votação. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Pretendia um esclarecimento, ou um pouco mais de precisão, sobre a área do Palacete porque lhe parece 
um pouco exagerado que o Palacete tenha dez mil centro e trinta e seis metros quadrados de área em 2 
pisos mas sim que esteja incluída a área da propriedade, portanto, há uma imprecisão na definição da 
área do Palacete nessa menção. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Questionou os proponentes se tinham confirmado estes dados. 
 
Sra. Paula Diogo do MM 
Confirmaram a área e quando foi referido “O Palacete” era o edifício mais a sua área exterior e a área é 
essa. Portanto, se quiserem alterar não se opõem a que diga que é a área da propriedade e que o edifício 
tinha dois pisos, para ficar mais explícito. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou com os proponentes que o texto passa a: “O Palacete de 2 pisos: o térreo, destinado a 
arrecadações e outros serviços como por exemplo uma capela, e o primeiro piso que se destinava à 
habitação da família, situava-se numa propriedade com 10136,70m2 de área.” 
Relativamente à forma de votação recorreu ao regimento porque percebeu que a intenção do Partido 
Socialista é votar só o ponto um. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
O pretendido é votar os dois pontos em separado. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Ao colocar o documento a votação com os dois pontos em separado surgiram-lhe dúvidas sobre a forma 
de o fazer, uma vez que tendo sido acordadas alterações ele deve ser votado no global. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
A proposta do PS foi separar os pontos para que a votação pudesse ocorrer com os pontos separados, 
porque concordam com o que está expresso no ponto um e discordam com o que está expresso no ponto 
dois. Obviamente, que o resultado da moção final será o que resultar da votação. Se o ponto um e dois 
tiverem a expressão máxima a moção é aprovada com os dois pontos, como é evidente. Isto é óbvio. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Não acha jeito e não revê esta proposta no regimento, porque há um proponente que apresentou uma 
moção, o texto é claro, foram propostas alterações, o proponente já disse aquilo que aceitava e a moção 
é clara. Quem está de acordo vota a favor, quem não está de acordo vota contra, quem se abstém abstém-
se, mas a moção é aquela que estão a votar porque, às tantas, não sabem bem o que estão a votar. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
O regimento prevê no número cinco do artigo trinta e oito: “A ordem da votação é a seguinte: a) Proposta 
de eliminação; b) Proposta de substituição; c) Proposta de emenda; d) Texto discutido, com as alterações 
já aprovadas”, portanto, entende que a intenção do Partido Socialista aqui é eliminar o ponto dois. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Quando propuseram a separação do texto em dois pontos tinha uma finalidade, que os dois pontos 
tivessem votações separadas, porque senão não fazia sentido nenhum fazer esse pedido e essa alteração. 
A que propósito é que faziam uma alteração ou pedido destes? Não tinha sentido rigorosamente nenhum, 
como é óbvio. É uma prática absolutamente corrente, desde que o proponente aceite, como aceitou, a 
inclusão dos dois pontos, cujo propósito era a votação ocorrer em separado, mas isto não é uma novidade 
inventada agora, isto é uma coisa que existe nas votações, portanto, quem é a favor do ponto um, ou 
contra, terá a expressão da sua votação e do ponto dois idem. O resultado final da moção é aquele que 
resultar da maioria da votação dos dois pontos, pelo que não está a perceber qual é a dúvida disto. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou com a proponente que, de facto, aceita os dois pontos tendo obtido concordância. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Quer entender, da parte do proponente, qual é exatamente a moção, o que é que, neste caso, a bancada 
do PSD-CDS propõe, se é uma moção com dois pontos, o ponto um e o ponto dois e é votada na 
globalidade, se são duas moções, porque a moção pode ter o mesmo texto mas se tiver um ponto e outro 
ponto não venham dizer que é a mesma moção porque é uma moção diferente. A moção inicial tem uma 
ideia, essa ideia é separada e a proponente já disse o que é que aceitava, agora pergunta se estão a votar 
moções em alternativa ou se, no fundo, o PSD-CDS está a apresentar duas moções para votar. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Porque o PSD indicou que é uma única moção e que aceitou colocar o ponto um e o ponto dois vai colocar 
a moção a votação no seu global porque, no fundo, o que o PS está a dizer é que pretende eliminar o ponto 
dois. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Tem alguma dificuldade em voltar a explicar porque não percebe qual é que é a dúvida. Não pretendem 
que seja eliminado o ponto dois. Se o Sr. Presidente colocar à votação os dois pontos em separado no 
ponto um o grupo votará a favor, o ponto dois que diz “e ainda o repúdio por todos os atos criminosos de 
fogo posto” o grupo municipal votará contra. Portanto, não quer que eliminem nada da moção, só querem 
é poder expressar aquilo que é a sua opinião. A possibilidade de votar pontos separados nos documentos 
sempre existiu em todo o lado, por isso é que pediram para que fossem aqui colocados dois pontos, e fica 
surpreendida que isto nunca tenha acontecido nesta Assembleia. 
Se decidirem que colocam a moção toda junta a votação não valia a pena estarem a pedir a alteração, 
portanto é inócuo e, obviamente, que farão uma votação e depois farão declaração de voto. Agora é 
possível fazer votações dos pontos em separado. Alguém que lhe diga que isto não existe neste país e em 
tudo quanto é sítio. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
O esclarecimento que gostaria de obter da Mesa é se o que vão votar são as alterações propostas ou se 
vão votar o conteúdo dessas alterações. Portanto, há aqui uma diferença porque se aceitarem as 
alterações estão a pôr as alterações e estão a favor da moção, não podem é votar a favor de uma alteração 
e não votar a favor da outra porque depois perde a coerência do texto. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Estava a seguir o artigo trinta e oito do regimento, e foi por isso que perguntou duas vezes, porque ele 
refere no seu ponto seis: “Quando houver duas ou mais propostas de alteração da mesma natureza, serão 
submetidas à votação pela ordem da sua apresentação” ou, porventura, aquilo que referiu há pouco sobre 
o número cinco, relativo à ordem de votação, que são “a) Proposta de eliminação”, “ b) Proposta de 
substituição” ou “c) Proposta de emenda”, porque entendeu que a intenção do Partido Socialista ao 
separar era, no fundo, para não votar com o ponto dois, o que para si seria considerado de eliminação do 
ponto dois, mas não é esse o entendimento. 
Vão passar à votação da proposta no seu global e depois passarão à votação em relação ao ponto um e 
ao ponto dois, e lembrou que, em alternativa, só se vota a favor de uma ou de outra, ou seja, quem vota a 
favor da moção como está, com o ponto um e dois, e quem vota a favor da moção só com o ponto um. 
Assim, colocou a moção a votação com o ponto um e dois e lembrou que não há abstenções. 
 
 
Submetida a votação a moção de repúdio do MM foi aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; nove votos contra do PS (em 
cujo texto inicialmente transcrito já constam as alterações aceites). 
 
 
Em seguida colocou a moção a votação somente com o ponto um. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Ó Sr. Presidente peço desculpa…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Não, desculpe.” 
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Sr. João Faim da CDU 
“A senhora tem que ter respeito pela assembleia” (sem uso do microfone). 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Se já foi aprovada a moção…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Então mas a senhora não tem respeito pela assembleia?” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Quem vota… foi a alternativa… é a alternativa.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Então, passou a primeira já não passa a segunda…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Sim, com certeza, mas eu quero, no fundo, confirmar aquilo que eu não vi. Portanto, quem vota somente 
com o ponto um se faz favor?” 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Mas a senhora não tem respeito pela assembleia?” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“E o senhor… eu não lhe dei a palavra também, vá…” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Cala-te lá se faz favor…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. João Faim da CDU 
“Cala-te mas é tu pá então…”(sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Portanto, quem vota a moção somente com o ponto um faça favor de indicar a sua intenção.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Não era isso o que nós propusemos, portanto não há…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“A moção foi aprovada com vinte e dois votos a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um 
do CDS e um do PAN e considero os outros votos como votos contra do Partido Socialista.” 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
“Sr. Presidente não é assim, não é assim. Tendo em conta o grupo do Partido Socialista, o Sr. Presidente 
tem que, exatamente, pegar no documento proposto e por à votação e perguntar quem vota contra, quem 
vota a favor e quem se abstém, porque senão inviabiliza-se, pode-se muito bem, alguém aqui, poder 
inviabilizar esta votação, esta deliberação. Está a compreender? Esta é a melhor maneira, porque, às 
tantas, a opção da alternativa não foi votada também. Esta é a melhor forma, e repare, como é que se diz, 
há que ter algum cuidado nestas coisas. Por exemplo, não estou a apreciar bem estes truques, porque 
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estou a pensar que há truque, está a perceber? Alguém pode alegar e impugnar o facto porque recorreu a 
uma figura que não era pressuposto e ela não foi votada e depois avacalhou-se. Pronto.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“A figura até é, pode ser e é pressuposta. O dever de todos os membros da Assembleia é de votar e há uns 
quantos que não cumpriram esse dever como refere o nosso regimento.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Sr. Presidente dá-me licença…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
“Faça o que eu estou-lhe a dizer que é melhor…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“É que estamos… Sinceramente… De facto, começo-me… Bom, então… Diga.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
«Sr. Presidente eu vou tentar, da forma mais serena, porque expressões como as que foram utilizadas 
agora é uma coisa que eu acho que é inaceitável numa assembleia. 
Não foi entendido a proposta que foi feita relativamente à separação dos dois pontos, ou não foi aceite 
pela Mesa, que está no seu legítimo direito de não aceitar, porque aquilo que é proposto ao proponente 
da moção é se aceita a divisão em dois pontos. O proponente disse que sim, depois a Mesa, cabia à Mesa 
decidir se aceitava a votação em dois pontos. A Mesa parece não ter aceite. Optou por considerar que a 
proposta com os dois pontos incluídos seria a proposta um, um e dois, e que haveria uma segunda 
proposta. Foi uma interpretação da Mesa que ninguém rigorosamente propôs em que havia esta moção 
exclusivamente com o ponto um. Isto está gravado e ninguém propôs nada disso. E optou, com estas duas 
interpretações, colocar a proposta à votação em alternativa, certo? Quando votou a primeira delas, a 
primeira proposta das alternativas, foi com os dois pontos. Essa proposta passou, porque a maioria dos 
membros aqui presentes votaram favoravelmente, imediatamente está prejudicada a segunda votação. 
Quando se está a votar em alternativa se é votada uma e passa à primeira está prejudicada imediatamente 
a segunda, ok? Eu penso que isto clarifica e isto não há aqui “truques” porque eu admito que haja gente 
que na vida esteja habituada a “truques” ok? Agora não é o caso aqui. Não há aqui truques rigorosamente 
nenhuns ok?» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“A sua serenidade perdeu-a agora.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Ó Sr. Presidente…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“A sua serenidade perdeu-a agora.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Ó Sr. Presidente…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Olhe desculpe. Já acabou não foi?” 
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Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Está tudo dito…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Portanto a proposta foi…” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Agora o Sr. Presidente podia facilitar era os trabalhos.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
«E a senhora podia facilitar mesmo porque penso que se calhar, não sendo “truque”, a dificuldade parece, 
e a ajuda parece que não é bem aquilo que a senhora pretende aqui, mas, cada um tem a sua opinião. 
Não dou a palavra mais sobre este assunto. Portanto a proposta…» 
 
Sr. António Chora do BE 
“Sr. Presidente quero fazer uma declaração de voto.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Sim mas depois. A proposta foi portanto colocada em alternativa, com os dois pontos tendo a alternativa 
só com o ponto um e seta foi aprovada com vinte e dois votos a favor, sendo os dezasseis da CDU, três do 
BE, um do PSD, um do CDS e um do PAN. Declarações de voto? Faça favor.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida pelo Sr. António Chora 
«Nós votámos favoravelmente a proposta tal como ela estava porque efetivamente nós repudiamos, como 
diz aqui, “todos os atos criminosos de fogo posto” seja na Guarda, seja na Moita, seja no Pinhal de Leiria 
e fico extremamente surpreendido pelo Partido Socialista ter aqui tomado uma posição de não repudiar 
os atos, todos os atos de fogo posto. Parece-me que há aqui qualquer coisa. Não é “truque” mas não bate 
a bota com a perdigota com a posição que assume em relação aos fogos que assolaram o nosso país, a 
maioria deles por atos criminosos e comprovados, exatamente pelas autoridades, como isso.» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Portanto passamos ao documento G…” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Nós pedimos uma declaração de voto…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Pediram? Não vi. Ninguém me disse.” 
 
Neste momento alguns membros da Assembleia Municipal manifestam-se sem uso do microfone. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
“Ó Sr. Presidente é demasiado, isto é demasiado, se calhar era um intervalo para o pastel de nata…” (sem 
uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Olha se calhar, se calhar era uma boa oportunidade. Pronunciaram-se, não votaram a favor uma das 
propostas alternativas. Pronunciaram-se…” 
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Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Votámos contra a primeira das propostas…” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Pronunciaram-se., em alternativa só se vota… Portanto pronunciaram-se, nesse sentido têm direito à 
declaração de voto. E depois vamos ao pastel de nata que eu acho que bem precisamos.” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Sr. Presidente, como é evidente nós votámos contra a primeira das opções que colocou a votação. Há 
aqui uma coisa que tem que ficar clarificada, entregaremos a declaração de voto ainda durante a sessão, 
por escrito, mas há uma coisa que tem que ficar clarificada. A questão de fogo posto que aqui está expressa 
nesta moção refere-se exclusivamente ao Palacete, não se refere, como é evidente… não se refere, como 
é evidente, aos fogos postos pelo país inteiro. Bom, mas entregaremos a declaração de voto por escrito 
durante a sessão.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Então o nosso regimento diz que a Mesa, a Mesa ou por sugestão de um membro da Assembleia pode 
pedir uma suspensão máxima até dez minutos e nesse caso aproveitávamos para o pastel de nata não se 
estragar.” 
 
NOTA: No decurso da reunião, foi entregue, por escrito, uma Declaração de Voto do Grupo Municipal do 
Partido Socialista, em conformidade com a transcrição infra: 
 “O Grupo Municipal do Partido Socialista propôs relativamente à Moção de Repúdio do PPD/PSD – 
CDS/PP – Incêndio no Palacete da Quinta da Fonte da Prata – a votação do corpo deliberativo em 2 pontos 
separados, pelo facto de entender que afirmar o crime de “fogo posto” relativamente à ocorrência no 
referido Palacete é uma classificação que cabe às forças judiciais, no âmbito da investigação do processo, 
não cabendo à Assembleia Municipal, e aos seus autarcas, antecipar o resultado dessa mesma 
investigação que a seu tempo se saberá se o ato resulta de dolo ou de negligência sendo certo que o 
edifício apresenta um estado de degradação tal que facilmente viabiliza o acesso indevido com as 
consequências que ocorreram. 
Assim, o GMPS, propôs, como se disse, para efeitos de votação que o texto passasse a ter 2 pontos, na 
parte deliberativa. 
O primeiro referia-se a “a sua maior consternação pela expressa destruição de mais um pouco do nosso 
património”; o segundo ponto “e ainda o seu repúdio por todos os atos criminosos de fogo posto”, 
entendido exclusivamente como associado à ocorrência verificada no Palacete uma vez que em nenhum 
momento a exposição de motivos refere outro tipo de fogos ou ocorrências em qualquer outro local que 
não o imóvel da Quinta da Fonte da Prata. 
O Grupo Municipal proponente aceitou a separação dos 2 pontos para votação. 
No entanto, a Mesa entendeu não colocar a votação os dois pontos em separado, optando por fazer uma 
votação em alternativa da: 
- Moção como foi entregue e separada em 2 pontos, como referido, mas votada em conjunto e não os 2 
pontos em separado; 
e 
- a Moção sem o ponto número 2, proposta nunca efetuada pelo GMPS. 
Ao ser efetuada a votação nos termos descritos, por opção da Mesa, e não em resultado da proposta do 
GMPS, os eleitos do PS votaram desfavoravelmente a primeira, considerando as razões expressas e 
invocadas no início desta Declaração de Voto e que reafirmamos ter a ver com a classificação do ato 
ocorrido e ainda sob investigação dos meios judiciais adequados e nunca sobre outros atos criminosos de 
fogo posto que merece o nosso total repúdio e condenação. 
Assim, o GMPS manifesta sem sombra de dúvidas “a sua maior consternação pela expressa destruição de 
mais um pouco do nosso património”, com o ocorrido no Palacete da Quinta da Fonte da Prata, e espera 
que a investigação que está a ser feita identifique com clareza o que verdadeiramente aconteceu, assim 
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como aguarda que o imóvel seja intervencionado para travar o processo de degradação e garanta que não 
se verifica o acesso indevido, particularmente que coloque em causa a segurança de pessoas e bens. 
Obviamente que no que aos alegados crimes com fogo posto diz respeito e que têm fustigado 
dolorosamente o país, o GMPS deixa expresso a sua mais veemente condenação. Mas, o facto é que não 
é esse o assunto da Moção porque em nenhum momento, reafirmamos, o menciona. A Moção tem 1 foco, 
a ocorrência na Quinta da Fonte da Prata e a ela e só a ela se destina.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou os trabalhos e solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento G. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
“Dia da Europa 
No próximo dia 9 de maio comemora-se o dia da Europa, data em que, em 1950, Robert Schuman proferiu 
a declaração que vinha a ser conhecida pelo mesmo nome em que propunha a criação da Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) com vista a instituir um mercado comum do carvão e do aço entre os 
6 países fundadores. Schuman incluiu no discurso a sua visão de uma forma de cooperação política na 
Europa, sendo este o primeiro passo na construção daquilo que é hoje uma realidade alargada a 28 países.  
Num mundo global e multipolar em permanente mutação, a União Europeia, enquanto processo de 
negociação permanente, assume ainda maior preponderância, à luz dos grandes desafios globais com que 
a Europa se debate e relativamente aos quais terá um papel determinante a desempenhar. As migrações, 
as alterações climáticas, a revolução digital, a segurança e o comércio internacionais, o crescimento dos 
movimentos radicais, populistas e independentistas, alimentados pelo Brexit, e pela eleição de Donald 
Trump como presidente dos EUA, são apenas os desafios mais prementes para os quais a negociação 
entre os principais atores e agentes políticos europeus será determinante para o futuro da UE na pós-
modernidade enquanto ator geopolítico internacional relevante, sempre na procura do compromisso e do 
equilíbrio possíveis entre o alargamento, o aprofundamento e a utopia da conclusão. 
Assim, torna-se cada vez mais importante que os princípios que nortearam a conceção do Projeto Europeu 
não sejam desviados, procurando sempre estabelecer um compromisso que permita a salvaguarda dos 
interesses nacionais sem que tal ponha em causa o superior interesse comunitário, será essencial para o 
desenvolvimento e dos países, bem como da construção da verdadeira e sonhada solidariedade entre os 
povos europeus. 
No próximo ano terão lugar as Eleições Europeias, que são por norma as eleições menos participadas 
provavelmente devido ao reduzido conhecimento desta matéria e na descrença da população face aos 
agentes políticos, questões que relativamente às quais urge fazer chegar a mensagem de que a nossa 
vida é diretamente influenciada pelas políticas europeias, grande parte delas resultante do trabalho que é 
desenvolvido pelos nossos eurodeputados. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 20 de abril de 2018, delibera: 
1. Saudar os países aderentes à União Europeia e manifestar a vontade que trilhem o caminho da 
solidariedade e da equidade dos níveis de desenvolvimento dos Estados; 
2. Que, como autarcas, estejamos empenhados na consolidação e aprofundamento da democracia da 
União Europeia, no sentido de continuarmos a construir este projeto de paz, desenvolvimento e 
democracia. 
3. Sensibilizar a população do concelho para a importância da participação nas eleições europeias do 
próximo ano. 
Mais se propõe a aprovação da presente Moção em minuta, para imediata produção de efeitos, e o seu 
envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos 
municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
20 de abril de 2018” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Luís Morgado, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
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Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Vai, naturalmente, abster-se a esta moção porque se pegarem no Tratado de Roma, e depois no de 
Maastricht, e depois no de Lisboa, vão concluir que não tem nada a ver uma coisa com a outra. 
É claro que os tempos são diferentes mas o brexit não aconteceu agora. Nos tempos de De Gaulle 
aconteceram mais vezes, logo nunca foi pacífico. A discussão permanente não significa uma evolução e 
os objetivos, numa discussão de facto, num debate permanente que há, mas sempre em contencioso, 
porque esse debate é em contencioso, sistematicamente em contencioso na europa, logo por aí não se 
vislumbra nada de bom. Pensar, como alguns ainda há poucos dias defenderam, até ajudando Macron na 
sua intervenção no parlamento europeu, porque houve alguns portugueses que defenderam 
acerrimamente o federalismo, mas o federalismo de quem? Num debate permanente e construtivo, 
solidário, em que os povos contem, com certeza, esse sim, mas não, o contencioso é permanente, não há 
debate permanente, há acordos circunstanciais e depois há brexit’s, uns pequenos, outros grandes, uns 
que se notam, outros não, mas ao longo dos anos. Por exemplo, não sabe, em termos de líderes, hoje, se 
pusessem gente como o De Gaulle, Mitterrand e outros, iam suportar as várias birras que por aí andam. 
Não está em condições, de facto, e mais, não é animador, hoje, até porque a realidade é que estamos com 
a nossa economia apegada a isto, estamos amarrados, agrilhoados a isto tudo, logo, outras soluções 
imediatas não se vislumbram, logo não diz “fora da europa já” nem “fora do euro já”. Infelizmente, 
particularmente, ainda continua a fazer contas em escudos para não perder as estribeiras mas não 
significa “fora do euro já”, até porque as alternativas eram bem estranhas, era um mistério. Não está, 
exatamente, em condições pela realidade, porque hoje, ao contrário daquilo que está escrito, não há um 
debate permanente, há um debate contencioso permanente e há objetivos, de facto, pela federalização e, 
a par disto, o que sobressai é um desrespeito pelos povos. E então, cada vez que se faz referendos, senão 
ganham uns ganham outros, mas as coisas ficam sempre na ronda dos quarenta e tal por cento, cinquenta 
e tal por cento, ou a favor ou contra. 
Uma europa, com objetivos até federalistas, não se consegue construir assim e muito do que acontece é 
exatamente porque a democracia não é respeitada. Os populismos que aqui são invocados é, exatamente, 
porque a vontade dos povos não é respeitada. Os populismos são o resultado de expectativas, durante 
anos, goradas. Esta é que é uma evidência. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Vai votar contra, porque acha que a abstenção é leve para o que se trata, e vai votar contra não porque é 
contra a europa, porque é um europeu convicto, mas é a favor de uma outra europa, de uma europa da 
paz, de uma europa dos povos, uma europa que tenha uma componente muito forte de direitos, e de 
direitos sociais, e não uma europa da guerra, da exploração, do capital e da ditadura económica. E o que 
assistem é a uma clara e evidente ação de ataque à soberania dos povos, dos países, um diretório de 
alguns países, e de algumas grandes empresas, a ditarem as regras e a decidirem sobre o que cada um 
dos países deve ou não fazer, e até assistem a enredos, a “inventonas”. 
Recordou algumas agressões militares a países com o aval desta europa, onde os ministros se sucedem 
em declarações, parecendo autênticos fantoches, dizendo, por exemplo, que viram armas proibidas em 
países e que mais tarde se vem a provar que não há arma nenhuma, que foi tudo engendrado, e não há 
ali uma punição, uma responsabilização e, no final de contas, há balanços de milhões de mortos. 
Portanto, não é a favor desta europa, é a favor de uma europa onde o nosso país possa ter uma voz igual 
a outro país, onde um trabalhador seja tratado com direitos iguais a outros trabalhadores, onde vejam que 
há uma construção coletiva mas não obrigada das coisas e, sem sombra de dúvida, onde haja democracia, 
porque a verdade é que as votações só servem quando servem alguns e não a todos. Portanto, esta europa 
que aqui se canta não existe, não funciona e, na sua opinião, deve ser combatida e não deve ser louvada. 
Qualquer democrata não pode aceitar, e não deve aceitar, aquilo que o próprio e o Luís Morgado referiram 
nesta sessão, daí que nem sequer consiga não se pronunciar sobre isto e tenha de votar contra. 
 
Sr. Rui Pedro Garcia da CDU 
Esta moção apresenta uma visão romântica daquilo que tem sido a orientação da União Europeia e acha 
que aqui falta também dizer que esta europa é a europa do pacto de estabilidade, do eurogrupo, das 
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políticas neoliberais, que agora foram impostas com a troika e que arrasaram o país, a europa que destruiu 
e que humilhou a Grécia, a europa dos grandes interesses de oligarquias financeiras, a europa que faz 
invasões humanitárias e que bombardeia países com pretextos humanitários. 
Não é que sejam contra a união europeia, defendem é uma união europeia de solidariedade, de soberania 
dos povos, uma união europeia diferente. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a votação a moção do PS foi reprovada com dezasseis votos contra da CDU; uma abstenção do 
BE; catorze votos a favor, sendo nove do PS, dois 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. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento I. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
“Centenário do 1º de Maio Futebol Clube Sarilhense 
Dentro de dias comemora-se o centenário da fundação do 1º de Maio Futebol Clube Sarilhense, um dos 
clubes mais emblemáticos do nosso concelho e que conta com uma rica e variada história. 
No passado, o 1º Maio FUTEBOL CLUBE SARILHENSE teve uma importância determinante não só no plano 
desportivo como no cultural e no social. 
Esta coletividade chegou a ser apelidada de “viveiro” porque grandes nomes do futebol distrital e nacional 
saíram das suas formações, enchendo de orgulho todos os habitantes de Sarilhos Pequenos. 
Do ponto de vista social e cultural, num meio pequeno como o de Sarilhos Pequenos, representou nos 
tempos em que as coletividades eram o ponto de encontro, o lugar onde a população se reunia para 
socializar e divertir, a casa de todos os Sarilhenses. 
Atenta às dificuldades sociais que a população sentia nos anos de maior aperto, intervinha realizando 
peditórios para ajudar as famílias mais carenciadas da aldeia. 
Ao longo dos anos foram muitas as atividades que organizou: futebol, ginástica, judo, atletismo, dança, 
espetáculos musicais e bailes. Contudo a sua coroa de glória sempre foi o futebol. Quem não se lembra 
da azáfama aos domingos, na Rua Miguel Bombarda, em direção ao Campo do Brechão. 
O 1º de Maio Futebol Clube Sarilhense teve como dirigentes, ao longo destes 100 anos, homens e 
mulheres que dedicaram à coletividade e à terra o melhor do seu saber, do seu tempo e dedicação, 
deixando obra edificada e um vasto património desportivo, social e cultural junto dos seus associados e 
da população em geral, resultado da sua intervenção e prática de cidadania. 
Embora hoje atravesse um momento menos favorável, acreditamos que, no futuro, voltará a ser um clube 
com dinâmica e preponderância para Sarilhos Pequenos e para o concelho. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 20 de abril de 2018, delibera saudar todos os 
associados, atletas e dirigentes que, ao longo destes 100 anos, elevaram bem alto o nome do 1º de Maio 
Futebol Clube Sarilhense, de Sarilhos Pequenos e do seu concelho. 
Esta Saudação uma vez aprovada deverá ser enviada à Direção do Clube, à comunicação social local e 
regional, bem como publicado nos meios informativos municipais disponíveis, nomeadamente site. 
Moita, 20 de Abril de 2018  
O Grupo Municipal do Partido Socialista” 
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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 saudação a votação. 
 
 
Submetida a votação a saudação do PS foi 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. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento J. 
 
Sr. João Palma do PS 
“Implementação do Orçamento Participativo 
A Constituição da República Portuguesa, no seu artº 2º, ao definir o sentido do princípio fundamental do 
Estado de direito democrático estabelece como objetivo o aprofundamento da democracia participativa, o 
que impõe a adoção de políticas públicas, procedimentos e mecanismos de participação que o efetivem. 
Neste sentido, o Orçamento Participativo é um instrumento privilegiado de participação dos cidadãos, que 
promove o exercício da cidadania ativa e responsável e o diálogo entre eleitos e populações, contribuindo 
para uma melhor adequação às necessidades e expectativas dos cidadãos, e reforçando a sua confiança 
nas instituições. O Orçamento Participativo não esgota a forma de alcançar estes fins, e não dispensa a 
adoção de outras práticas que valorizem a participação dos cidadãos, mas é um instrumento que contribui 
para a melhoria da qualidade da democracia pelas suas caraterísticas distintas, nomeadamente a sua 
dimensão deliberativa, e o debate público que promove. 
Trata-se de um mecanismo que tem conhecido progressiva difusão no nosso país, e em Municípios de 
diferentes dimensões e realidades. A experiência da sua implementação é globalmente positiva, e provou 
que o Orçamento Participativo é um instrumento que contribui efetivamente para aprofundar a 
participação dos cidadãos na governação local. Tal experiência fornece-nos também hoje dados que nos 
permitem construir um modelo adequado de Orçamento Participativo, sendo a verba que lhe é destinada 
salvaguardada nos orçamentos municipais. 
Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis a Assembleia Municipal da Moita 
recomenda à Câmara Municipal da Moita: 
1) A implementação de um mecanismo de Orçamento Municipal Participativo a ser concretizado de forma 

a ter efetividade no ano de 2019, reforçando a democracia participativa no nosso concelho. 
2) A elaboração de um Regulamento do Orçamento Municipal Participativo, a realizar com a participação 

dos vários órgãos autárquicos, que estabeleça as normas de procedimento a reger este mecanismo.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, Nuno Cavaco, e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, quem pretendesse intervir 
manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Já tiveram esta discussão vinte, trinta, quarenta vezes e há uma conceção da vida e da comunidade 
diferente, e toda a gente tem o direito de ter essa conceção, mas a CDU considera que faz mais sentido 
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uma gestão participada do que uma gestão participativa. E faz mais sentido porque na questão da gestão 
participada que promovem há largos anos, não só na Câmara Municipal mas também nas freguesias, 
entendem que discutir uma ínfima parte do orçamento, aquilo que sobra, não é participar efetivamente na 
democracia como, por exemplo, faz a Câmara de Lisboa em que as pessoas telefonam, como o próprio já 
o fez para projetos de Carnide que não conhece bem. 
Participar, efetivamente, na democracia é construí-la em conjunto com os eleitos que representam o povo 
e para isso entendem que devem ser feitas outras coisas, que é aquilo que fazem, e o que fazem são 
reuniões descentralizadas, discussão de projetos setoriais e específicos com a população e atendimentos 
descentralizados. Têm pontos onde as pessoas se podem dirigir, fazem reuniões com o movimento 
associativo e com muita importância, fazem coisas em conjunto e partilham dificuldades na construção. 
Falando de cultura, por exemplo, referiu dois casos de sucesso de gestão participada, dois exemplos que 
toda a gente conhece e que os faz ter orgulho por serem da Moita. O primeiro, na Moita, é o Moita Metal 
Fest que é organizado por pessoas daqui mas com o apoio da Câmara, onde se partilham dificuldades, 
onde se partilha tudo, e que também tem afetação do orçamento municipal e de recursos municipais, e 
em segundo o Blues Fest. Pode também dar exemplos de obras que foram reivindicadas pela população 
e que estão a ser feitas, aliás, algumas estão a ser feitas aqui muito perto neste momento. 
Isto sim é participar, agora criar uma verba muito pequena, porque geralmente é aquilo que sobra das 
opções dos executivos, pôr à discussão por email ou por telefone, ou até fazer reuniões pomposas onde 
só se discute aquilo e não se diz como é que se chega ao orçamento, acham que é redutor. Não é 
aprofundar a democracia, é sim dizer que se consultam as pessoas mas estas não são envolvidas no 
verdadeiro processo democrático, que é aquela construção. Aliás, nalguns casos é populismo porque agora 
têm um orçamento participativo nacional mas as pessoas que participam naquilo não conhecem o 
orçamento de Estado. Falou com uns alunos que se candidataram e que nem sabiam o que era isso do 
orçamento de Estado. 
Portanto, vão construir a democracia como ela deve ser construída, explicando às pessoas o que é um 
orçamento, para que é que serve e porque é que são aquelas pessoas que o gerem. Isto faz mais sentido 
e por isso vão votar contra. Para que fique bem claro, não é porque estejam em guerra aberta com quem 
pensa de outra forma, é porque pensam desta. Acham que estão corretos, têm merecido a confiança da 
população e têm o direito de pensar diferente. Não é contra isto em concreto, é acharem que fazem melhor 
do que aquilo que aqui vêm propor, apenas isso. 
 
Sr. João Palma do PS 
Como a exposição de motivos bem refere, o orçamento participativo não é a única forma e não esgota as 
formas de promover a participação dos cidadãos mas é, efetivamente, um instrumento que contribui para 
essa participação como a experiência demonstra. Não se pode dizer que não envolve os cidadãos quando 
têm exemplos pelo país em que isso acontece, em que o debate público saiu a ganhar, pelo que, de facto, 
têm visões diferentes. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a votação a recomendação do PS foi reprovada com dezasseis votos contra da CDU; quinze 
votos a favor, sendo 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. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento L. 
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Sra. Bárbara Dias do PS 
Pediu a palavra para dizer que por conflito de interesses, uma vez que é membro da direção do 
Agrupamento de Escuteiros em causa, se ia ausentar da sala antes da votação da próxima recomendação. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
“Cedência de Terreno Para o Agrupamento de Escutas da Baixa da Banheira 
O Agrupamento de Escuteiros da Baixa da Banheira desenvolve um meritório trabalho na área da formação 
pessoal e cívica de mais de uma centena de jovens daquela Freguesia, colaborando ativamente com a 
comunidade. 
A Sede deste Agrupamento onde se reúnem todos estes jovens, situa-se na cave da Igreja Paroquial com 
todos os problemas de espaço e segurança que tal acarreta, sendo urgente criar um espaço condigno e 
seguro onde possam desenvolver a sua atividade. 
É a Câmara Municipal da Moita a legítima proprietária de um terreno situado na Rua 25 de Abril, na Baixa 
da Banheira, como se comprova na Relação do Património Municipal contida no documento das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 2018, na página 114. 
Por tal, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, nomeadamente a alínea k) do nº 2 da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (revista e alterada) e artº do regimento da Assembleia Municipal, a 
Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 20 de abril de 2018, recomenda à Câmara Municipal da 
Moita: 
1. Que desenvolva o melhor dos seus esforços no sentido de concretizar a cedência gratuita do referido 

terreno pelo período que vier, com a instituição, a ser considerado adequado. 
Mais se propõe a aprovação em minuta para imediata produção de efeitos e que seja dado conhecimento 
da presente Recomendação ao Agrupamento Nº. 371 do Corpo Nacional de Escutas na Baixa da Banheira, 
bem como seja efetuada a aprovação em minuta para produção de efeitos imediatos e a publicação nos 
instrumentos municipais de divulgação disponíveis (redes sociais, site,…). 
20 de abril de 2018 
O Grupo Municipal do PS” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, Nuno Cavaco, e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, quem pretendesse intervir 
manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Tem tantas alterações ao documento, para repor a verdade, que seria um documento novo, o que geraria 
aqui um problema de trabalho. O Partido Socialista recomenda uma coisa que está decidida e esconde o 
trabalho das autarquias nisto. Há, pouco falou-se aqui em “truques” e não querendo acreditar que sejam 
“truques” também não fica muito contente porque acha que não é a forma correta de estar aqui. 
Questionou se se recordavam que tinha levantado aqui um problema quando contou que a chefe dos 
escuteiros lhe ligou aflita, porque um vereador da Câmara tinha dito que a Câmara não ia ceder o terreno 
e que o tinha à venda, que a tinha sido esclarecido e agora ia esclarecer tudo. A verdade é que há uns 
anos, e até começou consigo, aquele era um terreno já ocupado pela Fraternidade Nuno Álvares onde o 
próprio e o Vice-Presidente da Câmara até eram muitas vezes convidados para ir lá . Como sabem há as 
dificuldades que este documento apresenta, e, em conversa com eles, entenderam que seria um bom 
espaço para fazer um projeto. Falaram com a Câmara que, desde o primeiro momento, apoiou esta ideia, 
inclusive, quem está a fazer o projeto é uma arquiteta da Câmara a quem são dadas as facilidades para o 
fazer. 
Há, inclusive, um protocolo assinado por si, em nome da Junta de Freguesia, porque o usufrutuário do 
terreno é a Junta de Freguesia, que cede aos escuteiros, mediante algumas condições, e que, salvo erro, 



   Página 29 de 91 

até foi aprovado em Assembleia de Freguesia e pelo Chefe Regional de Escuteiros da altura, que agora é 
secretário de estado do PS que, se calhar, lhes poderá explicar melhor as coisas. Portanto, há um protocolo 
de intenção assinado mas não há projeto, não há ainda sequer a clarificação do terreno que é necessária 
porque há a necessidade de o partilhar, que foi o acordado. 
Para si, terá de ser dito que o processo, desde o início, é acompanhado pelas autarquias e que a Câmara 
Municipal da Moita, em especial, cede o terreno e até cede meios para a execução do projeto, porque isto 
é que é o correto, bem como que a Junta de Freguesia tem estado ao lado, acompanhando e tendo feito 
reuniões regulares. 
Por isto é que acha que não tem sentido nenhum, como também acha que a Sra. Bárbara, que saiu e que 
tem conhecimento do caso, podia esclarecer isto. Sair da sala para si não faz sentido nenhum, bem como 
não votar, porque isto é uma coisa que merece o consenso de todos, mas também merece o 
reconhecimento da autarquia, e o que lhe parece, e pede desculpa, é que o PS tentou aqui esconder o 
papel das autarquias no processo. 
A sua sugestão, para não ter de votar contra isto, porque i é uma habilidade, é que face ao documento se 
coloque aqui um ou dois parágrafos. Isto é uma habilidade, não há outro nome para isto, para não ser 
deselegante, porque não é verdadeiro o que está aqui. Quando diz “vamos recomendar que cedam um 
terreno” a verdade é que, antes de o recomendarem, já a Câmara e a Junta tinham dito que o cediam e, 
ainda por cima, além da cedência, estão a trabalhar para que tenha lá um edifício que resolva os 
problemas que estão aqui, falta só esta parte que é o mais importante. Isto é para quê? Para serem os 
bonzinhos ao recomendarem uma coisa que já estava feita? Acha que isto não vale a pena, não vale a 
pena usar uma associação para criar dúvidas. Aquela história do vereador não ficou esclarecida, e era bom 
que se esclarecesse, e agora é a segunda vez. 
Está aqui numa postura construtiva e pensa que o PS devia reformular o documento, e não ser o próprio 
a pôr-se a fazer sugestões porque acha que não faz sentido, pondo aqui que a Junta de Freguesia da União 
das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a Câmara Municipal da Moita, estão a 
acompanhar o projeto, desde o início, a participar ativamente na construção e que em vez de dizer “Que 
desenvolva o melhor dos seus esforços” diga “Que continue a desenvolver os esforços”, e assim já lhe 
parece que seria de votar, ainda que com alguma desconfiança, mas isto não é verdade, não é verdade. 
Pedindo desculpa, e para terminar, acha que todos merecem um bocadinho de consideração e, se há 
dúvidas, se há dúvidas nalguma coisa, pergunta-se, porque trabalham todos juntos e isto inicia princípios 
de desconfiança, porque houve uma primeira e agora uma segunda. Portanto, a sua sugestão é que o 
Partido Socialista ou retire o documento e o traga noutra altura, ou então que refaça o documento e 
coloque lá, porque é evidente, é correto e é honesto, a participação das autarquias ou, se não quiserem 
colocar das duas autarquias, pelo menos da Câmara Municipal da Moita dizendo, inclusive, que o técnico 
que está a fazer o projeto é da Câmara, que tem todas as facilidades e condições para o fazer e que o 
terreno é da Câmara com usufruto à Junta que se disponibiliza para o partilhar, cedendo a maior parte do 
terreno para os escuteiros poderem resolver este problema, e isto não está aqui. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Ouviu com atenção as palavras do Sr. Presidente da Junta de Freguesia que, de facto, fez diversas 
considerações, mas é necessário centrarem-se, e com objetividade, naquilo que é também esta discussão 
porque, desde logo, e ouviu com bastante atenção, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que este 
processo já está decidido. De facto, há um protocolo que foi assinado e, como disse o Sr. Presidente, foi 
até aprovado em Assembleia de Freguesia, que refere que o primeiro outorgante, a União das Freguesias 
da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, é dono e legítimo possuidor deste terreno, portanto, neste 
protocolo em que existe esta cedência é importante clarificar, desde logo, quem é que é o legítimo 
proprietário do terreno, e crê que isso é o ponto central e que tudo o resto da intervenção do Sr. Presidente 
seja um pouco acessório. 
Depois de tudo estão todos de acordo, e bem, que o que se pretende com esta recomendação, é promover 
a resolução de uma situação que se vem a arrastar há algum tempo e com prejuízo para uma entidade 
que desenvolve uma atividade que todos reconhecem como sendo de mérito e que merece, obviamente, 
ter esta situação resolvida, até para continuarem a crescer e a dar mais à nossa comunidade. Portanto, 
pensa que, desde logo, este esclarecimento cabal seria muito importante para a resolução deste processo. 
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Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Portanto, havia mesmo “truque”, não era necessário, era dizer à junta de freguesia “o terreno não é vosso” 
porque tem uma explicação para isso, aliás, os escuteiros sabem a explicação disso, mas agora como é 
que vão votar isto sabendo que havia “truque”? O Sr. Miguel acha que não é relevante ter escondido aqui 
as coisas e até vir depois acrescentar coisas ao documento, mas o próprio acha que é desonesto, acha 
que é desonesto, porque podiam ter perguntado à Junta de Freguesia. 
O protocolo foi assinado, e o Sr. Miguel pode dizer quando é que foi, repararam que o terreno não era da 
Junta, mas pensavam que era, porque aquilo tinha sido dado à Junta mas foi registado pela Câmara, e 
depois “diz que disse” e “não se viu bem”, mas aquilo era um processo de intenção. Agora o que há aqui, 
e pediu desculpa, é que o Sr. Miguel disse que a Câmara está a atrasar o processo, que foi o que ele disse, 
e que têm que resolver o problema, quando não está. O projeto está a ser feito pelos escuteiros, que são 
os próprios a dizer que não têm dinheiro para o fazer, pelo que era mais correto o Sr. Miguel estar 
preocupado em ver como é que podiam arranjar financiamento para eles do que agora vir acusar a Câmara 
de uma coisa que não tem culpa. Como é que votam nisto? 
Mais uma vez, e está sempre disponível, o Sr. Miguel liga-lhe muitas vezes e manda-lhe muitos emails, 
pode-lhe perguntar o que quiser que respondem, não lhe parece é correto apresentar um documento, 
sonegar várias partes e depois ver que havia “truque”. Lamenta imenso esta postura aos escuteiros, e que 
fique registado em ata que, como já da outra vez, lamenta que se use uma instituição como os escuteiros 
para ataque politico a autarquias que estiveram sempre ao lado deles. Felizmente, as pessoas dos 
escuteiros sabem com quem é que trabalham e sabem perfeitamente que alguns partidos nunca fariam o 
que foi feito nesta sala por duas vezes, 
Se não retirarem nada, e estão à vontade, a CDU vota contra e lamenta que haja estes “truques”, porque 
afinal há mesmo “truques”, e acha que entre todos não tem que haver tantos ou, pelo menos, com 
assuntos desta natureza. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Disse que não há aqui nenhum comportamento desonesto, pelo menos da parte do Grupo Municipal do 
Partido Socialista, nem existem quaisquer “truques”, o que existe é um protocolo assinado entre os 
escuteiros e a autarquia da Junta de Freguesia que, como já disse, refere que o terreno é da sua 
propriedade, e é importante perceber que este protocolo foi assinado, foi aprovado em Assembleia de 
Freguesia e, pelos vistos, os seus membros aprovaram um documento que estava ferido de legalidade, 
uma vez que o terreno não era da Junta de Freguesia. 
As coisas são como que são e sim, poderão fazer algumas alterações na recomendação incluindo, se o Sr. 
Presidente da Junta quiser, que, de facto, foi aprovado num órgão, na Assembleia de Freguesia, um 
protocolo que não tinha validade. Essa alteração poderão assumir. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a votação a recomendação do PS foi reprovada com dezassete votos contra, sendo dezasseis 
da CDU, um do BE; quatro abstenções, sendo duas do BE, uma do PSD, uma do CDS; nove votos a favor, 
sendo oito do PS, 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 da CDU proferida pelo Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e 
Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
“O voto contra da CDU, obviamente, não é com o processo, é um voto contra porque o documento é 
ardiloso, não demonstra a realidade do processo e deve-nos mostrar um ensinamento que é, quando 
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estamos por bem, fazemos as coisas por bem e, portanto, nós não podemos aceitar votar a favor de coisas 
que são feitas por mal.  
O voto contra é contra o documento e é mesmo para ser a favor dos escuteiros.” 
 
Declaração de Voto do Sr. João Figueiredo da CDU 
“Eu creio não estar enganado que esse terreno, em tempos, foi tomado por usucapião e foi ocupado pela 
Junta de Freguesia, durante muito tempo, e não havia registo ou dono conhecido, portanto, daqui terá 
possivelmente existido esta confusão em relação à posse do terreno. 
O meu voto contra é exatamente sobre as mesmas razões do Sr. Presidente da União das Freguesias da 
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, porque o que estamos assim a assistir é a mais um truque, é a mais 
uma jogatana politica, é a mais uma sessão de política, de política de balneário, e com isto nós não 
compactuamos.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PAN que procedesse à apresentação 
do documento M. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
«O PAN condena o apoio e promoção prestado pela CMM ao evento “Concurso da Vaca Frísia” 
Após cerca de 20 anos de ausência a tradicional Feira Regional de Maio, na Moita, volta a integrar na sua 
programação, à semelhança do que se passou já no ano transato, o Concurso da Vaca Frísia que se 
realizará nos dias 26, 27 e 28 no Pavilhão Municipal de Exposições (no mesmo espaço vão estar 
disponíveis também produtos relacionados com a produção agropecuária, de bovinos de raça frísia e do 
leite). Aliado a este evento, irá ter lugar uma conferência sobre o tema “a biotecnologia na rotina da seleção 
e reprodução na exploração bovina leiteira: presente e futuro”. 
O PAN, considera esta indústria doentia e, mencionando as palavras referidas acima, é realmente uma 
indústria de reprodução abusiva e exploração, que martiriza a raça bovina devido às condições em que 
vivem e também à constante inseminação artificial e introdução de hormonas, para que as vacas 
produzam leite e mais leite para consumo humano e, claro, a finalidade disso tudo é sempre o lucro, quanto 
mais leite uma vaca conseguir produzir mais lucros se obterão. Lembrando que uma vaca em condições 
normais poderá viver em média até aos vinte e cinco anos, na cruel e exploradora indústria do leite 
consegue “sobreviver” apenas cerca de cinco anos, e quando lá chegam estão extremamente debilitadas 
e prostradas devido à tortura a que são sujeitas. Nesse momento, como já não têm utilidade, irão para a 
indústria da carne de segunda, onde são transformadas em hambúrgueres ou outro tipo de “alimento” 
processado (é de salientar que a OMS já alertou mundialmente a população informando que o consumo 
de carnes processadas é altamente cancerígeno e que o nível de toxidade é igual ao do cigarro). 
Além de tudo isto, quando os bezerros nascem são retirados de suas mães, provocando um stress imenso 
tanto para a mãe como para o bezerro. Se forem machos vão viver aproximadamente 4 meses presos e 
amarrados em espaços minúsculos, onde mal se podem movimentar, pois quanto menos o fizerem menos 
os músculos se desenvolvem, para que quando forem abatidos a sua carne esteja muito macia e com um 
aspeto rosado ou, o que ainda é mais horrível, para incineração para não fazer descer o preço da carne. 
Se forem fêmeas serão mantidas na propriedade para que tenham o mesmo destino cruel de sua mãe. 
O PAN alerta também para os malefícios do leite e seus derivados, pois ao que proclamam os altos 
interesses de ser o leite necessário para repor o cálcio nos ossos, pode ser precisamente o contrário… o 
leite, como vão demonstrando vários estudos, pode, de facto, estar a surripiá-lo aos ossos pois tem 
abundância de cálcio, mas não na sua melhor forma. Ao passar por processos de branqueamento, 
homogeneização e pasteurização, é destruída a enzima denominada fosfatase, essencial para a absorção 
de cálcio aos nossos ossos, para compensar provocando osteoporose. Além disso, contém três vezes mais 
proteínas que o leite humano o que, obviamente, vai provocar distúrbios metabólicos, além das hormonas 
e antibióticos de que encharcam as pobres vacas que também vão contaminar o leite. Os adultos que o 
consomem podem desenvolver diversas doenças tais como: diabetes, obesidade, doença cardíaca, 
sinusite, enxaquecas, dores nas articulações, alergias, assim como cancros, principalmente na mama, 
próstata e cólon. Há uma grande ligação entre o cancro e uma proteína que se encontra no leite chamada 
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caseína, cujo objetivo é o de causar uma sensação de felicidade e fortalecer a ligação entre a vaca e o seu 
filhote. 
Os países que consomem pouco ou nenhum leite têm ossos mais fortes, ao contrário dos norte-
americanos, por exemplo, que consomem muito leite e apresentam os maiores índices de osteoporose. 
O leite materno é o melhor e mais completo alimento que existe para o bebé, adaptável às necessidades 
fisiológicas e imunitárias, fundamental para o seu desenvolvimento psicoafectivo. O leite das vacas é para 
os filhos, que deixam de o consumir quando já estão crescidos, o mesmo acontece com todos os 
mamíferos à face do planeta. 
Toda a vida de uma vaca leiteira é um ciclo de pesadelo, tortura, depressão e estupro. 
Esta é a terrível verdade sobre a indústria dos lacticínios, as práticas alimentares que reduzem o consumo 
de carne e lacticínios também são mais eficientes e respeitadoras do ponto de vista ambiental. A pecuária 
tornou-se extremamente intensiva, provocando poluição do ar e da água e acarretando ainda potenciais 
danos de poluição das águas subterrâneas e, duma forma geral, dos ecossistemas, o que acontece no 
Concelho da Moita todo ele rodeado por vacarias e também suiniculturas o que vai contra o que os 
organizadores e promotores deste evento tentam divulgar “O evento pretende congregar todo o setor, 
retomando uma tradição, ao mesmo tempo que comprova a importância extrema da atividade para o 
concelho”, “… nomeadamente na produção de leite, e à projeção que este concurso traz ao concelho e à 
própria Feira”. 
Promover e apoiar a produção de bebidas vegetais alternativas ao leite, que já são muito diversificadas 
hoje em dia e bastante nutritivas, é o caminho certo. 
O debate ético sobre o consumo de animais, ou dos seus produtos derivados, na alimentação está na 
ordem do dia e constitui um problema de consciência para muitos milhares de portugueses e de turistas 
que nos visitam, sendo a sua abstenção uma forma de estar na vida cada vez mais generalizada. Temas 
como a produção sustentável, a conservação do meio ambiente, a segurança alimentar ou o consumo 
ético estão em cima da mesa e revelam-se prementes para um número crescente de portugueses 
consumidores, com reais necessidades e exigências a estes níveis.» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Luís Morgado, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocado o voto de protesto à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Não está em condições de defender, ou melhor, de votar favoravelmente este voto de protesto, no entanto, 
e com todo o respeito, está aqui um excelente levantamento. 
Aqui há uns anos teve uma intervenção na Assembleia a dizer que, um dia destes, porventura distante, os 
homens terão que alterar muitos comportamentos, incluindo a forma de se alimentar, e isto relativo ao 
ambiente e ao equilíbrio do próprio planeta. Há milénios, e não sabe o porquê deste hábito, que o ser 
humano arranjou, que todos os animais são desmamados ao fim de três meses, ao fim de cinco dias, ao 
fim de uma semana, ou o cavalo, por exemplo, ao fim de mais tempo, e nós bebemos leite toda a vida. 
Como é da mãe, roubamos os leites aos bezerros e institucionalizámos isto. 
O que está aqui é um trabalho fantástico mas que, sinceramente, não está em condições de poder votar 
porque não há alternativa imediata, mas isto que está aqui tem substância. Não tem dúvidas nenhumas 
que o seu neto ou a sua neta, por exemplo, a mais nova que tem sete anos, um dia destes, se calhar, se 
for membro desta Assembleia, já adulta, irá votar isto que aqui está, disso não tem dúvidas. Foi um 
excelente trabalho que aqui apresentou mas, sinceramente, no imediato, não vê alternativa e seria um 
erro aprovar uma coisa destas. 
No entanto, esta sua intervenção é no sentido que, de facto, o que aqui está é uma questão importante e 
todos têm de pensar nisto e ir transmitindo aos filhos e aos netos que isto tem mesmo de ser assim. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu o voto de protesto a votação. 
 
 
Submetido a votação o voto de protesto do PAN foi reprovado com vinte e dois votos contra, sendo catorze 
da CDU, sete do PS, um do CDS; sete abstenções, sendo duas da CDU, uma do PS, três do BE, uma do 
PSD; dois votos a favor, sendo um do PS, 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. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto deu início ao período da ordem do dia. 
 
NOTA: No decurso da reunião, foi posteriormente entregue, por escrito, uma Declaração de Voto do PAN, 
em conformidade com a transcrição infra: 
 “Penso que vivemos esmagados por uma ditadura da economia, em que vale tudo no que se refere às 
outras espécies não-humanas, utilizando-as como pura mercadoria, ou máquinas de produzir riqueza, 
esquecendo ou não querendo saber, pura e simplesmente a sua senciência. 
Como partido animalista, sim, o PAN está preocupado com as vacas, mas seria de bom senso que todos 
se preocupassem genuinamente com este assunto, até pela sua saúde e a dos outros seres humanos, ou 
ainda ninguém percebeu que a humanidade está doente?! Que em cada esquina existe uma farmácia com 
filas até à porta?! Que os hospitais estão a abarrotar pelas costuras?! Que o cancro se tornou a doença da 
moda, ceifando vidas a torto e a direito?! Que a saúde em Portugal sairia a ganhar se revíssemos os nossos 
hábitos alimentares?!” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Antes de iniciar o período da ordem do dia apelou a que não prolongassem mais este período. 
Informou que tinha um pedido de intervenção da Coordenadora da Comissão Permanente de 
Administração, Finanças, Recursos Humanos e Modernização Administrativa, Márcia Santos, que emitiu 
um documento sobre o plano de atividades e orçamento, mas sugeriu que o ponto de situação fosse feito 
no correspondente ponto da ordem de trabalhos, por lhe parecer que fica mais enquadrado. 
Quanto ao calendário de reuniões das Comissões, informou que a Comissão Permanente de 
Administração, Finanças, Recursos Humanos e Modernização Administrativa já reuniu duas vezes, que 
estão agendadas reuniões da Comissão Permanente de Ambiente, Infraestruturas e Equipamentos 
Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade para o dia dezasseis de maio, da Comissão Permanente de 
Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação para 
o dia nove de maio, e que a Comissão para Análise do Regimento já reuniu três vezes e tem uma próxima 
reunião no dia nove de maio, sendo que a intenção dos seus membros é terminar um documento base 
para ter uma revisão do ponto de vista jurídica e depois ser presente a esta Assembleia na sessão de 
junho. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Relatório e Contas do Ano de 2017 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 04/04/2018: 
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“Em conformidade com o estabelecido na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, foram elaborados o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 
ano de 2017, pelo que se submete os mesmos a apreciação e votação da Câmara Municipal, para posterior 
aprovação pela Assembleia Municipal.” 
 
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 
De forma sintética, quis evidenciar, em primeiro lugar, que o exercício de 2017 foi um exercício em linha 
com aquilo que tem sido os anos mais recentes, marcando um processo de recuperação de alguma 
capacidade de investimento da Câmara, de estabilização da sua situação financeira e de recuperação em 
relação ao período mais drástico, de cortes e de austeridade que teve, como se sabe, efeitos 
extremamente gravosos sobre as autarquias. 
Contudo, é indispensável referir que continuam a existir condicionamentos que afetam a capacidade dos 
municípios, designadamente do ponto de vista financeiro, com o incumprimento da Lei de Finanças Locais, 
que permanece, porque apesar dos aumentos das transferências do Orçamento de Estado que se 
registaram nos dois últimos anos estão ainda bastante aquém do cumprimento integral da referida lei, e 
de outros processos a que os municípios são forçados e que afetam severamente a sua capacidade 
financeira como, por exemplo, o FAM e o IVA da iluminação pública. 
Todos estes processos acabam por resultar em perdas no nosso município que, seguramente, atingiram 
mais de um milhão de euros e isso, naturalmente, condiciona. No entanto, o exercício do ponto de vista 
financeiro foi, ainda assim, um exercício em que houve um acréscimo das receitas e assim um exercício 
em que se manteve a tendência dos anos anteriores, a de fazer uma grande poupança corrente, para 
permitir fazer investimento sendo que as despesas de capital ascenderam a um montante de seis milhões 
e oitocentos mil euros. Os principais agregados de receita, assim como de despesa, não têm alterações 
estruturais, há algumas variações que, num caso, são conjunturais, noutro, resultam das medidas que 
tomaram, designadamente, no IMI onde a redução de taxa que vigorou em 2017 determinou um novo 
decréscimo dessa receita. Por outro lado, houve outros impostos que voltaram a ter um comportamento 
de subida embora ligeira, como é o caso do Imposto de Circulação. 
Houve também uma receita fiscal extraordinária, que resultou da entrega aos municípios dos montantes 
que a Autoridade Tributária tinha retido, relativos a processos contenciosos de recolha de dívidas fiscais, 
designadamente, de IMI e que não era entendimento da Autoridade Tributária que estas receitas fossem 
devidas aos municípios. Houve uma decisão governamental que determinou que essa entrega fosse 
efetuada e isso representou, para o município uma receita extraordinária, no valor de quatrocentos e 
oitenta e cinco mil euros e que não se repetirá nos próximos anos. 
Do ponto de vista da despesa, do ponto de vista da receita e do ponto de vista global, assinalar que a 
execução orçamental demonstra rigor e que existe uma gestão bastante controlada do orçamento e da 
sua execução, uma vez que tiveram uma execução global na receita de noventa e cinco por cento, uma 
execução de noventa e sete por cento na receita corrente e de setenta e dois por cento na receita de 
capital. Assinalar também que este ano também já teve um importe significativo de fundos estruturais, 
com o desenvolvimento das candidaturas ao Portugal 2020, que representou seiscentos e cinquenta e 
sete mil euros de receita. 
Do ponto de vista da despesa há também um cumprimento orçamental global de noventa e dois por cento, 
sendo noventa e seis por cento na despesa corrente e oitenta e um por cento na despesa de capital. Os 
principais agregados de despesa não têm variações significativas, há tendências de aumento que já se 
iniciaram em 2017 de crescimentos das despesas com pessoal, sendo que os restantes agregados, no 
essencial, tiveram comportamentos muito idênticos. 
Deixando os números, do ponto de vista de apreciação global, o exercício de 2017 permitiu que 
mantivessem as prioridades definidas, com uma grande prioridade às intervenções no espaço público, 
muitas delas de pequena dimensão mas que pensam ser fundamentais, e há aqui um processo que 
necessita de ter continuidade de melhoria do espaço público, de melhoria de intervenção nos arruamentos, 
nas vias, intervenções diversas nos parques infantis, muitas intervenções nas escolas, para além daquelas 
que estão comparticipadas pelos fundos comunitários, que são as intervenções de maior monta e que, 
neste ano, foram a remodelação do logradouro e das coberturas da escola do Palheirão e da escola nº5 
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da Baixa da Banheira, mas houve, para além dessas, diversas outras intervenções que são também 
importantes e continuam a traduzir uma aposta muito significativa na melhoria das instalações escolares. 
Houve também uma forte aposta na manutenção da cultura, do desporto, das ligações ao movimento 
associativo havendo um reforço de apoios ao movimento associativo, às instituições sociais e houve a 
continuidade de diversos programas e ações, no âmbito desportivo e no âmbito cultural, muitos deles 
realizados em parceria. 
Por último, e como balanço final, naturalmente, querem sempre mais. Têm ainda um caminho a percorrer 
para recuperar, sendo que nalguns casos nem se pode falar de recuperar, mas sim de adquirir, 
efetivamente, uma capacidade maior de resposta aos problemas das populações e, em particular, áquilo 
que diz respeito a investimentos de maior monta que, com o atual quadro de financiamento das autarquias 
e as atuais condições do Estado português e das autarquias, são quase impossíveis de alcançar. É 
necessário que este esforço de consolidação das contas municipais se mantenha, que esta estabilidade 
nas receitas e nas despesas se mantenha, mas é necessário que se avance no cumprimento da Lei de 
Finanças Locais, até no cumprimento de um acordo que foi celebrado há alguns anos com a Associação 
Nacional de Municípios, aquando da instituição do FAM, que suscitava questões diversas relativas, por 
exemplo, ao IVA e a outros mecanismos que drenam recursos das autarquias e que é preciso reforçar, 
efetivamente, reforçar a capacidade para que possam fazer mais e melhor porque, naturalmente, é isso 
que querem e é por isso que trabalham. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Sr. Presidente) 
Deu a palavra à Coordenadora da Comissão Permanente de Administração, Finanças, Recursos Humanos 
e Modernização Administrativa, Márcia Santos. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Quis dar conta da atividade que tem sido feita na Comissão Permanente de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Modernização Administrativa que, como referiu o Sr. Presidente, já reuniu por duas 
vezes. A primeira foi no dia vinte e três de março, em que falaram da orgânica da Comissão, começaram 
a formular o plano de atividades, que a todo o tempo é atualizado, do qual destaca a introdução de um 
ponto que seria o pedido de audição ao Sr. Presidente da Câmara para que pudesse esclarecer dúvidas 
que os membros tivessem sobre o relatório e contas e também o orçamento, bem como vão solicitar que 
os representantes dos trabalhadores da Câmara possam reunir com a Comissão, no âmbito das suas 
competências. 
No dia dezassete de abril solicitaram a presença do Sr. Presidente da Câmara para esclarecimentos sobre 
o relatório e contas, o que veio a acontecer, tendo-se este mostrado disponível para, dentro da informação 
que tinha, esclarecer as dúvidas dos membros da Comissão. Entretanto, foi enviado um documento onde 
estavam expressas as respostas, os esclarecimentos que foram dados pelo Sr. Presidente da Câmara, a 
todos os membros desta Assembleia. 
A Comissão vai continuar a fazer o trabalho que está previsto no seu plano de atividades e incluirá, sempre 
que surjam documentos no âmbito da Assembleia que baixem à Comissão e que seja necessária alguma 
apreciação técnica da Comissão, para os analisar. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Faim, e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, 
quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Faim da CDU 
Congratulou-se com a informação prestada pela Comissão Permanente de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Modernização Administrativa, por parte da Sra. Coordenadora, porque, de facto, foi 
uma reunião, tal como já foi aqui referido, bastante esclarecedora. 
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Relativamente ao relatório e contas este evidencia vários aspetos. Evidencia e confirma a linha de 
recuperação e estabilidade financeira da Câmara Municipal e reflete também um aspeto muito importante, 
que é a informação pormenorizada que é disponibilizada, tanto no relatório de atividades municipal que é 
distribuído a todos os membros desta Assembleia, cumprindo e indo muito mais além daquilo que a lei 
determina, nomeadamente, do regime jurídico das autarquias, bem como no próprio relatório e contas que 
é verdade que é extenso, é um documento volumoso, mas toda a informação detalhada, pormenorizada e 
transparente que tem sobre a atividade municipal por cada unidade orgânica, por cada departamento, por 
cada divisão que, de facto, espelha o muito e a quantidade de trabalho que é desenvolvida pela autarquia. 
Já aqui foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara, e não querendo repetir, não pode deixar de sublinhar a 
elevadíssima execução orçamental, quer no que diz respeito à despesa, quer no que diz respeito à receita, 
significativamente acima dos noventa por cento. 
Um aspeto que quer salientar, e apenas para ilustrar em termos da saúde financeira da autarquia, 
nomeadamente, aludindo ao rácio despesas correntes sobre receitas correntes, é a tendência decrescente 
dos últimos anos que este rácio tem tido, portanto, o valor de, salvo erro, oitenta e dois vírgula quatro por 
cento. De facto, uma grande fatia do orçamento não é apenas para despesas de funcionamento, é também 
para investimento e também para investimento que outros não fazem no concelho. 
Neste relatório destaca-se um conjunto de intervenções e de atividades, não apenas obras mas também 
atividades, e já aqui foram referidas algumas, mas também o fornecimento das refeições escolares, dos 
transportes escolares, dos protocolos de descentralização para as juntas de freguesia, um conjunto de 
investimentos em infraestruturas e equipamentos na área da educação, na área da cultura, etc.. 
Apesar disso, o município da Moita, não sendo caso único, aliás a generalidade dos municípios, havendo 
posições da Associação Nacional de Municípios, tem sido sistematicamente penalizado pela lei, por uma 
Lei de Finanças Locais que foi aprovada, foi revista, mas que nunca foi e continua a não ser cumprida. No 
momento atual, fala-se novamente numa revisão desta lei e parece, passe a expressão, que já há aí 
“arranjinhos” feitos para a sua revisão e que a seguir vão passar a cumprir, mas com a imposição de mais 
uma série de medidas, algumas delas, a seu ver, com alguma irresponsabilidade porque não são 
acompanhadas dos meios necessários, não têm em conta a estrutura e os serviços municipais, a sua 
própria dimensão, o seu próprio modo de funcionamento e, de facto, aquilo que se prevê que aí venha não 
augura nada de bom. 
Este relatório e contas evidencia também, além do incumprimento da Lei das Finanças Locais, que no caso 
do município da Moita, em 2017, as verbas do Orçamento de Estado apenas correspondem a um terço 
das despesas totais do município, portanto, é apenas essa verba do Fundo de Equilíbrio Financeiro que é 
transferida. A transferência de capital, ou seja, para investimento, corresponde apenas a vinte e um por 
cento da despesa de investimento municipal 
Já aqui foi falado em impostos injustos, ou seja, no saque de taxas, no saque de impostos sobre a 
população, diretamente ou também sobre o município, já aqui foi falada a questão do FAM que, em 2017, 
retirou cento e cinquenta e três mil euros ao município da Moita, e nos últimos anos são seiscentos e 
sessenta e dois mil euros, portanto, além do incumprimento da Lei das Finanças Locais é retirada esta 
verba, por via deste outro imposto. E depois há os impostos, as “taxas e as taxinhas e as taxetas” que são 
criadas em que o município tem, nomeadamente, nos resíduos, que imputar aos utilizadores, aos 
munícipes, que tem que devolver e que é receita integral da Administração Central. 
Fala, por exemplo, da taxa de recursos hídricos, que ainda recentemente teve um agravamento e que tem 
uma componente, que não se sabe muito bem para quê, supostamente para, financiar o interior mas que 
é aplicada a todos os munícipes do nosso concelho, da taxa de gestão de resíduos, com os agravamentos 
que teve também, do IVA a vinte e três por cento na iluminação pública que também já foi aqui focado, 
etc., etc.. Portanto, além das verbas insuficientes agravam-se, de facto, estas injustiças com estes 
impostos que são aplicados sobre o município e a população, mas também pelo facto do Orçamento de 
Estado, e que acha que é um aspeto que deve tocar a todos, independentemente de quem governa a 
Câmara e o país, seja atualmente o Partido Socialista, seja anteriormente governos PS, PSD ou CDS, ao 
longo dos últimos anos, terem esquecido por completo o concelho da Moita. 
Recentemente, há alguns sinais, há alguma esperança, resultado da luta da população e da Comissão de 
Utentes, uma vez que foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal e a ARS de Lisboa e Vale do 
Tejo, com a cedência do terreno pela autarquia, para a construção do Centro de Saúde da Baixa da 
Banheira e esperam, sinceramente, que o governo, o atual ou o que vier, venha a honrar este compromisso 
e que não venha a falhar, mais uma vez, com o município da Moita. E o Orçamento de Estado deve pensar 
não apenas nos investimentos no município da Moita mas também nas pessoas, porque quando há 
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milhares de pessoas no nosso município sem médico de família, quando têm um serviço hospitalar, 
nomeadamente, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, que está em completa rutura, em que as consultas 
de oftalmologia terminaram recentemente, isso também atinge o município da Moita, e esta é uma 
obrigação do Estado, esta é uma obrigação do governo que não está a ser cumprida para com a população. 
Mas também continuam por construir os novos postos da GNR da Moita e da PSP da Baixa da Banheira, 
promessas feitas há mutos anos, também continua por resolver a situação das antigas instalações de 
Bombeiros da Moita cuja propriedade, se deve aqui referir mais uma vez, é do Ministério da Administração 
Interna e tarda em ser resolvido. De facto, congratulam-se porque, finalmente, ao fim de nove anos e 
depois de muita pressão das autarquias e de uma moção que foi apresentada nesta Assembleia pela CDU, 
finalmente, o ministério fez aquilo que devia ter feito há muito tempo, emparedar as entradas e impedir 
os atos menos próprios e de vandalismo que se praticavam naquele edifício. Não resolveram ainda o 
problema apesar de, pelo menos, já terem criado algumas condições de segurança, mas impõe-se que 
aquele problema seja resolvido, que as soluções apresentadas pelo município sejam aceites e 
rapidamente resolvidas. 
Não se querendo alongar mais quis apenas dizer que votarão favoravelmente o relatório e contas porque, 
por tudo aquilo que disseram, este se pauta pela transparência, pelo rigor e por um excelente trabalho em 
prol do serviço público, ao serviço das populações do concelho da Moita. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
O relatório fala no número de participantes gerais em cada sessão Fórum da Juventude pelo que perguntou 
se era possível saber, ou se tinham informação, quantas associações e jovens a título individual participam 
porque, realmente, era interessante perceber se participam mais associações, ou mais jovens a nível 
individual, ou se é cinquenta-cinquenta, etc. 
Uma outra questão tem a ver com o ruído ambiental porque o relatório simplesmente diz que são 
acompanhadas reclamações e medições de ruido ambiental, não fala de conclusões sobre isto, portanto, 
queria saber a fonte desse ruído ambiental, se as queixas foram resolvidas, se não foram resolvidas, se é 
possível resolvê-las, etc., e se é possível também saber informações sobre outros indicadores de 
qualidade, porque aqui fala muito das iniciativas de sensibilização e, no que diz respeito a outros 
indicadores de qualidade, não está aqui nada sobre isso. 
Por último, sobre o Plano de Segurança da Água, porque diz aqui que o projeto está previsto terminar em 
março de 2018, perguntou quais foram as conclusões do plano em si. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Segundo o relatório e contas, o município da Moita transferiu cerca de dois mil e treze euros para a 
Associação de Municípios da Região de Setúbal e, ao longo do documento, identificou quatro atividades 
relacionadas com esta associação: produção de um pequeno filme alusivo aos trinta anos da Constituição 
da República Portuguesa; promoção do projeto “Kid’s Guernica”; promoção do projeto “Dar de Volta”, que 
disponibiliza duzentos e setenta e quatro documentos a famílias interessadas; formação sobre 
atendimento público. A sua questão é no sentido de perceber, face à substancial contribuição prestada 
pelos munícipes do concelho da Moita, que balanço é feito do retorno, do benefício obtido a partir da 
participação na Associação de Municípios da Região de Setúbal. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Não se vai “agarrar” às questões técnicas do documento, presume que os técnicos da Câmara o devem 
ter elaborado bem, vai falar mais de uma questão política, e este relatório e contas, no fundo, é a 
consequência do trabalho, das ações que a Câmara fez em 2017. 
Já no último mandato em que esteve aqui presente disse bem de algumas ações que a Câmara fez 
nalgumas áreas, e continua a achar que faz bem, mas acha que é pouco e essas ações, aliás, como o Sr. 
Presidente muito bem disse na expressão que utilizou, são de “gestão continuada” porque, de facto, é o 
mesmo, há anos, anos e anos, mandatos e mandatos, que é o mesmo e é por isso, se calhar, que 
continuam a ter a maior taxa de desemprego da Península de Setúbal, é por isso, se calhar, que continuam 
a ter a maior taxa de pessoas a utilizarem o RSI, entre outros dados, como a degradação, ou a pouca 
dinâmica de todos, ou quase todos, os polos industriais do concelho da Moita, principalmente comparado 
com os polos industriais dos concelhos à nossa volta, da Península de Setúbal. São várias áreas em que 
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a Câmara não é unicamente culpada mas tem que ter ação, tem que fazer alguma coisa para tentar 
melhorar isto e acha que não faz nada ou muito pouco. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Tem duas questões para fazer e a primeira é porque que não está quantificado no relatório e contas o 
número de acidentes de trabalho que ocorreram no ano de 2017, e a segunda questão é sobre o Balcão 
do Munícipe que, existindo na Moita, Alhos Vedros, Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, e sabendo que 
o Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos são as localidades do concelho onde existe uma população bastante 
envelhecida e se acrescentarem a isto a carência de transportes coletivos, porque é que a Rede de Balcões 
do Munícipe não é alargada a estas localidades. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Em primeiro lugar, quis relevar um aspeto que é referido no relatório e que, de facto, deve merecer a 
concordância de todos, que foi um projeto desenvolvido o ano passado em colaboração, e em parceria, 
entre diversas entidades do setor social, no âmbito da Rede Social, nomeadamente do “Grupo de Trabalho 
dos Idosos”, que depois foi acrescentado “e Vulnerabilidades”, o “Projeto D – Dar, Dialogar e Dignificar”, 
que nasceu das necessidades que foram identificadas por várias instituições que partilham problemas 
similares e que, encontrando dentro de si recursos técnicos muito qualificados, disponibilizaram esses 
mesmos recursos para poderem dar às outras instituições e aos seus trabalhadores, técnicos e cuidadores 
formais, uma formação de qualidade e que mereceu, de facto, o reconhecimento de todos aqueles que 
participaram. E aqui é também importante referir a relevância do trabalho em rede, da qualidade das 
instituições que temos, numa área que é tão importante e tão sensível, e daí o seu reconhecimento para 
estas instituições que prestam trabalho de valor inestimável e inegável para a nossa população. 
Quis também apresentar algumas questões muito concretas, porque leu com alguma atenção e no 
relatório referem-se descrições muito sucintas, como na página cento e cinquenta e quatro, onde é referido 
“Atividades desenvolvidas ou em desenvolvimento relacionadas com arquitetura e rede viária”, para 
perceber e ser clarificado, “Alteração Implantação da Feira na Zona Ribeirinha da Baixa da Banheira” e 
“Medição de áreas alternativas para a Zona do Mercado semanal Baixa da Banheira”, para perceber o que 
é que está previsto ou o que é que está em desenvolvimento. 
Depois, na página cento e sessenta e dois, são referidas, e gostaria de perceber melhor o que é que são 
os resultados, “Visitas de trabalho a todos os mercados municipais fixos do concelho efetuadas pelo 
Encarregado Operacional da D.D.E./S.M conjuntamente com o Veterinário Municipal, Técnicos do Centro 
de Saúde da Moita, com o objetivo de verificar possíveis (anomalias) no funcionamento diário dos 
mesmos”, para perceber quais são as questões mais relevantes que foram encontradas ao longo de 2017, 
nos diversos mercados. 
Também gostaria que fosse feita, se possível, uma pequena apreciação relativamente ao funcionamento 
das piscinas da zona ribeirinha da Baixa da Banheira, uma vez que já faz, salvo erro, dois anos desde que 
foi feita a concessão e seria também importante perceber qual é que é o balanço entre o custo, em termos 
do investimento que foi ali desenvolvido, e o benefício, além daquele que é notório, que é o benefício social 
de prestar um serviço à população que tem, de facto, uma adesão significativa nos meses de verão. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Antes da questão que pretende colocar vai deixar duas “surpresas”. A primeira tem a ver com o ruído 
ambiental, e acha extraordinário que o partido que se prepara para fazer os aviões aterrarem no Aeroporto 
do Montijo, e fazendo-os passar em voo rasante sobre a Baixa da Banheira, Lavradio, Alhos Vedros, esteja 
preocupado com questões de ruído ambiental. Tem a sua piada. A outra, que também tem alguma piada, 
é falar-se de pouco dinamismo empresarial quando estão anunciados investimentos no concelho da Moita 
que, no concelho do Barreiro, “davam origem a vários filmes, davam origem a uma longa-metragem”. 
A sua pergunta, porque tem sido uma tónica nos últimos anos neste município, e não só, nos municípios 
na sua generalidade, quanto às dificuldades que os municípios sentem com a falta de pessoal e sendo 
que, neste ano de 2017, houve uma redução, salvo erro, de mais onze funcionários e que os concursos 
que estão em vigor vão permitir contratar apenas dezoito, não se supondo que estas contratações venham 
a suprir as necessidades do município. Qual é a previsão que o município tem, de tempo, até conseguir ter 
nos seus quadros os trabalhadores que são efetivamente necessários para desempenhar as funções que 
lhe são atribuídas por lei. 
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Sr. João Palma do PS 
Tem quatro questões para colocar e a primeira diz respeito à dívida a curto prazo, no sentido de saber em 
quantos dias, em média, esta dívida é saldada. 
A segunda questão diz respeito à Rede para Empregabilidade Barreiro-Moita, que é referida no relatório e 
contas, mas de forma insuficiente para se retirarem as devidas ilações, daí que questione que conclusões 
se retira da participação do município bem como o impacto concreto que teve no emprego. 
A terceira questão aborda as feiras e exposições. O relatório e contas tem apenas o relatório de ocupação 
do Pavilhão de Exposições, pelo que questiona que esforços estão a ser desenvolvidos no sentido de captar 
mais feiras e exposições, dado o seu potencial e contributo positivo para a economia local. 
Por último, a quarta questão tem a ver com a conservação geral de espaços verdes. No relatório pode ler 
que, no ano de 2017, foi possível assegurar as tarefas com um nível de qualidade muito abaixo do 
pretendido e desejável, e pretendia saber quais são as razões que o executivo aponta para essa baixa 
qualidade e como pensa corrigir a situação. 
 
Sr. Miguel Santos do PS 
No estudo do relatório e contas observou, nas páginas quarenta e um e quarenta dois, no ponto referente 
à atribuição de apoio às instituições sociais do concelho, uma discrepância entre duas entidades de cariz 
muto semelhante, nomeadamente, a Associação de Dadores de Sangue da Baixa da Banheira e o Grupo 
de Dadores de Sangue da Moita, sendo que o primeiro tem um apoio financeiro de novecentos euros e mil 
duzentos e oitenta e nove virgula cinquenta e sete euros em apoios logísticos, num total de dois mil cento 
e oitenta e nove virgula cinquenta e sete euros. Por outro lado, o Grupo de Dadores de Sangue da Moita é 
atribuído apenas um apoio financeiro no valor de quatrocentos euros. A pergunta é qual a razão desta 
diferença e quais os critérios utilizados nestas atribuições. 
 
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 
Sobre o Fórum da Juventude, tentaram apurar o número de participações mas não têm, neste momento, 
os dados exatos, o que têm noção é que há um alargado conjunto de participações de grupos informais, 
ou até a título individual, de jovens que se dedicam a práticas culturais, designadamente, da música e das 
artes, e que têm uma participação efetiva, mas numa outra ocasião poderão dar números mais corretos. 
Quanto ao número de acidentes de trabalho em 2017 disse que foram comunicados à companhia de 
seguros cinquenta acidentes de trabalho. 
As queixas de ruído são muito diversificadas, têm a ver sobretudo com o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, um ou outro caso de ruído de vizinhança, mas menos comum, pelo menos 
que chegue à Câmara porque, eventualmente, é resolvido com o apelo às forças policiais, e em relação 
aos estabelecimentos comerciais a quantificação não está aqui mas pode ser encontrada nos relatórios 
que são presentes em cada uma das assembleias municipais. Aqui aproveitou para dizer que este 
documento, ainda assim, tem quase duzentas páginas de texto pelo que era impossível pôr lá mais e pôr 
lá tudo, portanto, tem que haver, necessariamente, uma síntese, até porque não é o único elemento de 
informação prestado à Assembleia porque, como disse, os relatórios presentes em cada uma das 
assembleias são bastante exaustivos e aqui não se faz mais do que uma síntese. 
O Plano de Segurança da Água está a ser concluído, há de vir a ser apresentado e a sua conclusão está 
apontada para maio ou junho. 
A Associação de Municípios não é um prestador de serviços aos municípios, é uma associação de 
municípios voluntária em que as contribuições de cada município estão definidas nos seus estatutos e que 
tem uma atividade bastante alargada em toda a região que não se reflete, necessariamente, e em cada 
momento, de igual forma em todos os concelhos, até porque há iniciativas que circulam pelos diversos 
concelhos, como é o caso do Festival da Liberdade que, em cada ano, é realizado num dos concelhos, 
tendo o primeiro sido na Moita, depois no Seixal, depois no Barreiro, depois em Setúbal e este ano será 
realizado em Alcochete. 
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A Associação de Municípios é detentora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, que 
tem uma localização própria e que tem, no entanto, uma atividade que também se espalha a toda a região 
porque tem, designadamente, um centro de investigações arqueológicas que tem um trabalho muito vasto 
em diversos sítios arqueológicos da região, trabalho publicado e divulgado ao longo dos anos. 
Naturalmente, não está todos os anos em todos os municípios porque é a natureza do trabalho que assim 
o determina. 
A Associação de Municípios possui, desde o seu início, uma quinta riquíssima, não só por se localizar na 
Arrábida mas também pelo seu património edificado, com dois antigos conventos da mesma época dos 
restantes conventos na Arrábida. Esta quinta, atualmente, para além de albergar muitas das atividades da 
Associação e de servir, aliás, para ser usada por outras instituições da região para reuniões, para 
encontros, tem uma quinta pedagógica que, anualmente, é visitada por milhares de alunos da região, e 
tem um processo de conservação dos conventos, sendo que, neste momento, um dos conventos tem uma 
ala completamente recuperada e que não só é utilizado para as iniciativas da própria Associação como 
também é cedido para iniciativas culturais, ou outras, dos agentes da região. 
A Associação de Municípios gere o Setúbal Península Digital em que, não abrangendo todos os municípios, 
estão envolvidos neste projeto de cariz tecnológico sete municípios da região, que tem uma central 
tecnológica que alberga todos os sítios e armazenamento de dados destes sete municípios, gere os 
serviços online e também gere e conserva uma rede de ligações em fibra ótica dos edifícios municipais, 
que foi instalada no âmbito deste projeto e que continua a ser gerida pela Associação. 
Projetos como o “Kid’s Guernica” e grupos de trabalho municipal, porque a Associação tem também um 
papel muito importante, talvez mesmo o mais importante, de convergência dos municípios, de concertação 
de trabalho conjunto, e para isso funcionam permanentemente grupos, por área de intervenção dos 
municípios, onde têm um grupo de vereadores, e nalguns casos também de técnicos, na área dos recursos 
humanos, na área da cultura, na área do desporto, na área do ambiente, na área da educação. Têm 
diversas áreas onde há esta concertação permanente, troca de experiências, aprendizagem mútua e 
posições convergentes e conjuntas, quando é caso disso. 
O trabalho continuado é mesmo trabalho continuado porque têm mesmo uma obrigação, que é a obrigação 
que a lei portuguesa lhes impõe, que o sistema constitucional português lhes impõe, de prestar serviços 
públicos à população, e isso é mesmo para fazer todos os dias, portanto, quando alguém diz, com um ar 
crítico, que há continuidade, há continuidade na prestação de serviços públicos e ainda bem que há, é 
para haver, é mesmo para haver. Depois, naturalmente, todos os anos acontecem coisas novas, todos os 
anos se vai procurando melhorar, todos os anos se vai procurando intervir em determinadas áreas mas, 
naturalmente, não é capacidade dos municípios alterar as situações económicas do país. Dizer que há 
pouco dinamismo empresarial quando vivem num país onde, durante determinado período, se encerram 
mais empresas do que aquelas que abrem e onde o desemprego, onde as dificuldades das nossas 
empresas, apesar de estarem a viver uma época de melhoria da situação económica, estão ainda longe 
de estar resolvidos. 
De qualquer maneira, como é evidente, e já aqui foi dito, existem perspetivas de investimento para o 
concelho, existe trabalho de busca de criar condições para que esses investimentos se concretizem, e 
estão convencidos e estão a trabalhar para que, efetivamente, possam, em breve, começar a ver-se 
resultados, também aqui, resultante desta melhoria da situação económica do país. 
Ter um Balcão do Munícipe implica uma instalação, implica um serviço e necessita de ter dimensão, porque 
não se cria uma instalação destes requisitos se não for, efetivamente, para servir um grupo considerável 
de cidadãos, porque senão tornam-se injustificáveis os custos para o resultado obtido. Aquilo que se 
considera, até porque quer as populações de Sarilhos, quer as populações do Gaio, têm uma forte ligação 
à Moita é que, até ao momento, o balcão na Moita presta serviços a toda esta área, inclusive, da própria 
freguesia da Moita porque, se se fala de um Balcão do Munícipe em Sarilhos porque não falar de um no 
Penteado uma vez que, neste momento, tem uma população maior que Sarilhos. Portanto, não pode haver 
um balcão descentralizado em cada um dos bairros, em cada uma das periferias do concelho e, até agora, 
essa necessidade não foi considerada, não foi sentida. 
Sobre o Mercado da Baixa da Banheira trata-se apenas de estudar as possibilidades de alargamento e de 
introduzir algumas beneficiações naquele espaço, e daí terem sido feitos levantamentos sobre o espaço 
circundante e sobre aquilo que ali era possível fazer e melhorar. 
As visitas aos mercados são uma prática regular como são as visitas a qualquer outro equipamento 
municipal, é necessário visitar para conhecer, para ver e para constatar in loco, e os resultados desse 
trabalho são constantes, são regulares e têm-se traduzido, para além daquilo que é o trabalho de 
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quotidiano, na introdução de algumas melhorias nos mercados como, por exemplo, no Mercado da Moita 
onde foi feita uma pintura exterior, foram remodelados os portões de acesso e, noutros mercados, têm 
existido também intervenções desta natureza. 
O balanço das piscinas do Parque da Zona Ribeirinha é, naturalmente, positivo, mas não são uma empresa, 
não fazem “balanços” para saber se aquilo é rentável nem avaliam a bondade de um projeto pela sua 
rentabilidade porque não têm perspetivas, em serviço público, de recuperar o investimento. O investimento 
que ali foi feito foi necessário e foi necessário porque é um equipamento municipal, porque era um 
equipamento que não estava ao serviço de todos, não tinha condições adequadas e era preciso devolver-
lhe essas condições, melhorá-lo, e as melhorias introduzidas ao longo destes três anos foram muitas, de 
substituição de equipamentos, de substituição de piso, em geral, melhorias de funcionamento e o balanço 
é, por isso, bastante positivo. Do ponto de vista de despesas correntes, as contas da piscina equilibram-
se, os gastos correntes são compensados pelas receitas de bilheteira mas, naturalmente, o investimento 
só a longo prazo é que poderá vir a ser compensado mas, como disse, em serviços públicos e em 
equipamentos públicos não pode ser esse o critério de aferição, de avalia de um projeto. 
Quanto à questão colocada sobre pessoal a resposta é a mesma que para as perguntas relativas à 
conservação de espaços verdes e, aliás, a todos os serviços operacionais. Nenhum dos presentes é tão 
novo que não se lembre que têm, desde 2009, um processo de restrições, de austeridade, de asfixia dos 
serviços públicos no nosso país, com a obrigação de se reduzir pessoal, a impossibilidade de contratar, e 
isto traduziu-se numa perda, no nosso caso, de 2010 até ao final de 2017, que já ultrapassa as cem 
pessoas. Esta redução não pode deixar de ter impactos na capacidade de resposta dos serviços. Prestam 
o serviço, continuam a prestar o serviço essencial no âmbito da limpeza, no âmbito da conservação dos 
espaços verdes, no âmbito dos mercados, das escolas e de tudo o mais, mas com mais atrasos, com mais 
dificuldades, com respostas mais lentas e com períodos do ano onde os problemas se agravam, 
designadamente, no que diz respeito à limpeza e também à conservação de espaços verdes porque é, em 
particular, no período estival que os problemas são mais difíceis, não só pelo que está inerente a este 
período mas também porque é um período em que os trabalhadores têm o direito normal ao seu gozo de 
férias, apesar de haver uma gestão muito apertada para se manter sempre a capacidade mínima 
indispensável dos serviços mas, ainda assim, não se pode impedir as pessoas de gozarem os seus direitos, 
e isto acrescenta dificuldades em determinados períodos do ano e, em particular, no período do verão. 
Portanto, as dificuldades são essas e aquilo que têm afirmado, nos documentos que têm escrito, no Plano 
de Atividades, nas declarações que o executivo tem feito, é que um dos objetivos que têm é reconstituir a 
capacidade operacional, mas este número de trabalhadores não se vai recuperar, não sabe quando, não 
é capaz de prever quando é que um número de trabalhadores desta natureza se vai recuperar, mas sabem 
e estão convictos que nem tudo passa pelo número de trabalhadores, ou seja, é possível ser mais eficiente, 
apostar em meios mecânicos, e estão a apostar uma vez que também têm feito, nos últimos anos, um 
investimento significativo na renovação e na ampliação dos meios mecânicos para conseguirem, com as 
pessoas que têm hoje ou com alguma recomposição do efetivo de pessoal, ser mais eficientes na 
prestação de serviços, e esse é o desafio que se tem colocado, sendo que não significa que se fiquem pelo 
número de trabalhadores que estão nos concursos para admissão imediata. Abriram concursos com um 
número limitado de admissões mas as listas de concorrentes mantêm-se válidas, pelo menos por um ano, 
e há lugares no mapa de pessoal para isto lhes permitir uma gestão que, ao longo deste período, depois 
da admissão dos primeiros, possam vir a ser chamados outros, gerindo também aqui até as questões 
financeiras que também estão envolvidas nestas matérias. 
No que concerne aos prazos de pagamento, atualmente, o prazo médio é de sessenta e cinco dias. 
A Rede de Empregabilidade não é uma rede de emprego, a sua função não é criar empregos, embora possa 
favorecer e contribuir, até pela área de empreendedorismo em que também intervém. A Rede de 
Empregabilidade tem um conceito de ação social, de ajudar pessoas a movimentarem-se no mercado de 
trabalho, a encontrarem emprego, a aproximar empregadores de pessoas que buscam emprego e, neste 
sentido, tem tido bastante trabalho, tem tocado centenas de pessoas ao longo dos seus seis ou sete anos 
de existência e tem uma grande ação nesta matéria. Todavia, a Rede de Empregabilidade não cria 
empresas, não é esse o seu cerne, embora os seus parceiros já estejam, no plano de ação que estão a 
preparar agora, a debater a forma de dar o passo seguinte e não ficarem apenas pelo aspeto da ação 
social na busca do emprego, mas darem também outros passos já na criação do emprego, na promoção 
do empreendedorismo e na incubação de empresas. São aspetos que estão em discussão entre os 
parceiros que são os dois municípios, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, as associações de 
comerciantes, instituições sociais, a Segurança Social, enfim, um vasto conjunto de parceiros que estão a 
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pensar e a refletir como é que se dá este passo de uma rede de empregabilidade para uma rede de apoio 
ao desenvolvimento. 
Por último, os apoios que são dados a todas as instituições baseiam-se numa discussão e são atribuídos 
através de contratos-programa que têm por base o próprio plano de atividades que as associações 
apresentam. Perguntar porque é que o apoio é diferente entre duas associações de dadores de sangue é 
a mesma coisa que perguntar porque é que é diferente entre duas coletividades de futebol ou duas 
coletividades de outra natureza qualquer. Os apoios são diferentes porque, apesar da mesma natureza, 
as atividades são diferentes e os apoios são em função das atividades que são apresentadas, que as 
instituições se propõem fazer e dos apoios que precisam ou que desejam para as desenvolver. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que tinha mais uma inscrição da Sra. Márcia Santos, e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Já foram aqui citados hoje indicadores de desenvolvimento que colocam o município da Moita na cauda 
do distrito e queria acrescentar dois. Em primeiro lugar, a Bloom Consulting, parceira do Fórum Económico 
Mundial, analisou o desempenho das marcas de trezentos e oito municípios portugueses na área do 
turismo, negócios e talento, sendo que a Moita surge, num total de dezoitos municípios da região de Lisboa, 
em último lugar nos municípios mais atrativos para negócios, para visitar e para viver. Em segundo lugar, 
a publicação do estudo sobre o poder de compra concelhio em 2017, por parte do INE, destaca o concelho 
da Moita como o único município da Área Metropolitana de Lisboa com um poder de compra manifestado 
inferior a noventa por cento da média nacional. 
Assim, perguntou, de forma geral, no cômputo do trabalho que foi feito pela Câmara Municipal em 2017, 
o que é que destaca como contributo para destacar este município positivamente, no âmbito do distrito e 
da Área Metropolitana de Lisboa. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Há pouco se tinha esquecido de mais uma perplexidade e essa perplexidade é sobre os números do 
desemprego concelhio, porque não existem, o que existe é o número dos inscritos nos centros de emprego, 
o desemprego por concelho não existe, existem para as NUT’s mas não existe para o concelho, portanto 
há aí alguma confusão. Logo, não podem ser o concelho com mais desemprego porque esse valor não 
existe, não há base para ele. 
Sobre a outra questão, e também já aqui tinha referido na última Assembleia Municipal que o poder de 
compra realmente é baixo no concelho, mas é o único que está a subir continuamente desde 2010 na 
Área Metropolitana de Lisboa, portanto, se este indicador quer dizer alguma coisa, alguma coisa está a ser 
feita no concelho da Moita. 
 
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 
Uma coisa que destaca sempre é que, apesar de terem uma população com graves problemas sociais têm 
uma autarquia que lhes presta, exatamente, os mesmos trabalhos que presta a autarquia de Cascais aos 
“ricos que lá vivem”, isto porque têm conseguido, apesar de serem um concelho pobre, apesar de serem 
um concelho afetado de forma brutal pelas políticas de desindustrialização do país, afetado de forma 
brutal pelos baixos salários que são praticados em muitos setores económicos, setores que tinham aqui 
uma presença significativa, e fala da cortiça, fala das confeções, fala de diversas outras áreas industriais. 
Apesar disso, tudo têm mantido uma linha, uma trajetória ascendente de desenvolvimento, conseguiram 
ultrapassar alguns desses problemas e dessas heranças que lhes ficaram e têm hoje mais empresas, mas 
muito mais empresas, do que tinham há vinte ou há trinta anos, no auge das confeções e da corticeira, 
têm é empresas com características diferentes, porque antes uma empresa de confeções empregava 
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cerca de quinhentas pessoas e hoje são poucas as empresas que empregam cinquenta. Aí há, 
efetivamente diferença, tinham empresas de trabalho intensivo, hoje não têm empresas de trabalho 
intensivo, mas têm empregos em muitas outras áreas que cresceram, naturalmente, no comércio e nos 
serviços, que são áreas em crescimento. 
Um dos fatores fundamentais da intervenção de uma autarquia para promover o desenvolvimento é 
promover o ordenamento do seu território e também aí são pioneiros, não pedem meças a ninguém nesse 
âmbito. A Câmara da Moita foi das três primeiras do país, ainda na primeira metade dos anos oitenta, a 
começar a fazer planos diretores municipais, foi a primeira a fazer o plano de segunda geração, foi a 
primeira a fazer a sua revisão e só não fez mais porque foi boicotada e esse plano diretor foi impedido de 
entrar em vigor mais cedo e de aproveitar ainda algumas oportunidades, numa altura em que o dinheiro 
ainda era barato e havia ainda investimento, e algumas oportunidades terão sido perdidas nesse período. 
De qualquer forma, têm as condições que têm e há comparações que são pouco significativas. Comparar 
estatísticas duma Área Metropolitana de Lisboa é um processo arriscado porque estão sempre a cair 
naquela caricatura do “um que come o frango inteiro e o outro não come nada e em média come meio 
frango cada um”, porque as estatísticas da região de Lisboa são completamente distorcidas por uma 
realidade que é Lisboa e por outras realidades que têm também condições sociais e económicas distintas 
de tudo o resto, e por isso essas comparações têm pouco significado. 
Por outro lado, a Moita tem as condições que tem e são-lhe dadas pela geografia, são-lhe dadas pela sua 
localização. Não têm tanta atração turística como outros concelhos, mas não têm as praias da Arrábida, 
não têm as praias da Costa da Caparica, não têm os castelos de Sintra, enfim, evidentemente, concelhos 
como a Moita, e ainda por cima com um território pequeno como o nosso, e como o do Barreiro, não têm 
a mesma atração turística que têm outros com outras condições. 
Fala-se muitas vezes das boas acessibilidades, e é verdade que o concelho agora até tem algumas boas 
acessibilidades, mas parece esquecer-se de uma coisa, que é que qualquer um dos outros está mais 
próximo de Lisboa que a Moita, é que a boa acessibilidade que chega à Moita passa primeiro por Alcochete, 
passa primeiro por São Francisco, passa primeiro pela Atalaia, portanto, é natural que essas zonas, e nesse 
espalhar de população que vem da margem norte para aqui, tenham uma procura maior, quer de pessoas, 
quer de empresas, porque elas, efetivamente, têm acessibilidades melhores. É a mesma autoestrada, a 
qualidade é a mesma, só que lá são menos dez minutos de autoestrada e isto é geográfico, não vão fazer 
nada para alterar isto a não ser, a não ser, que cumprissem finalmente aquilo que andam a prometer há 
nossa região há décadas e fizessem, por exemplo, a terceira travessia. Aí as condições de acessibilidade 
da Moita passavam a ser centrais, mas isso está na “gaveta”, nas mesmas “gavetas onde meteram o 
socialismo” está lá isto também. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos, submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi aprovada por maioria com vinte votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PAN; onze abstenções, sendo nove do PS, uma do PSD, uma 
do CDS. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do PS proferida pela Sra. Márcia Santos 
“O Relatório e Contas de 2017 que aqui se apresenta, ao descrever a atividade desenvolvida pela Câmara 
Municipal da Moita reflete as opções da CDU para o nosso Concelho e, como tal, é o relatório da execução 
de uma estratégia que se tem revelado errada, incapaz de concretizar o potencial do Concelho e dar 
resposta às fragilidades que a própria Câmara reconheceu na sua candidatura ao PEDU, como a mais 
elevada taxa de desemprego da Península de Setúbal, uma estrutura empresarial e produtiva débil e uma 
situação marginal em relação aos polos mais dinâmicos da Península. E no entanto, apesar destes 
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indicadores, a “continuidade” é a tónica do discurso da CDU. É por isso lógico que este relatório se 
caracterize em boa medida pela enumeração da gestão do quotidiano como gestão da continuidade. 
A análise do Relatório e Contas de 2017 conduz-nos a constatar a discrepância entre as promessas feitas 
pela CDU e a obra concretizada, designadamente ao nível da mobilidade urbana, prevista no Programa 
Municipal de Percursos Pedonais e Cicláveis, ou o apoio efetivo ao tecido empresarial local e à criação de 
emprego, abordado no âmbito da Rede de Apoio ao Desenvolvimento Local, a fim de se aproveitar as 
sinergias criadas pela instalação do segundo aeroporto de Lisboa no Montijo ao nível empresarial com 
forte potencial de transformação do sistema local de transportes e turístico e melhoria nas condições de 
vida e de emprego da região onde a Moita se inclui. 
Estranhamos, por isso, que o executivo se congratule, como expresso na primeira página do Relatório e 
Contas, de ter cumprido com “aquilo a que se propuseram e que estava na dependência direta da 
[Câmara]”. 
Criticamos uma estratégia que condene este Concelho e os munícipes aos indicadores negativos de 
desenvolvimento que neste momento se verificam. 
• A Moita surge classificada no último lugar do estudo da City Brand, como pior concelho da região de 
Lisboa para viver, para visitar ou para fazer negócios. 
• Segundo os dados mais recentes disponíveis na plataforma Pordata, no conjunto dos concelhos da área 
metropolitana de Lisboa, o poder de compra dos habitantes do concelho da Moita é o mais baixo. 
• Segundo o boletim de preços da habitação publicado pelo INE em outubro de 2017, a Moita é destacada, 
dentro da Área Metropolitana de Lisboa, como o concelho onde se regista o menor valor por metro quadro 
no mercado de transações de imóveis destinados à habitação, o que dá conta do ‘desinteresse’ pelo nosso 
território. 
• Assente no mais recente estudo dos movimentos pendulares na Área Metropolitana de Lisboa (AML), do 
total de concelhos, os residentes empregados ou estudantes da Moita eram dos que mais tempo 
despendiam nos movimentos pendulares, mais duas horas e meia em viagem a acrescentar ao horário de 
trabalho. Esta realidade prende-se com o modo como localmente se vem mantendo uma ‘política’ de 
nivelar por baixo mandando o território concelhio com permanente fraca atratividade. 
Os documentos que apreciámos dão conta de ser ‘apenas mais um ano’ onde se repete a receita em que 
os cidadãos residentes noturnos, mas ausentes diurnos, querendo, não encontram condições que lhes 
permitam passar tempo no seu concelho com qualidade de vida ou acompanhar os seus filhos em casa e 
o seu percurso escolar. 
À falta de políticas aptas a desempenhar um papel decisivo na melhoria do nível de vida dos habitantes 
do concelho da Moita contrapõe-se o compromisso do Partido Socialista de defender políticas de emprego, 
que fixem população e contrariem as tendências negativas da demografia, que permitam aos cidadãos do 
concelho aqui desenvolver os seus projetos de vida. 
Face ao exposto, e não nos revendo nas opções que o Relatório e Contas expressa, mas tratando-se de 
um documento descritivo da realidade que não visamos mas que espelha a fragilidade das opções da ex-
maioria absoluta da CDU, o nosso voto é de abstenção.” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida pelo Sr. Rodrigo Pedro 
“As contas do Município da Moita relativas ao exercício de 2017 refletem o rigor e a competência da gestão 
CDU ao serviço da população, no rigoroso cumprimento dos compromissos do mandato autárquico. 
Estas pautam-se por um elevado grau de execução orçamental com uma realização da receita e despesa 
global, respetivamente, de 95% e 92%, pela estabilidade das receitas, pela continuidade dos 
investimentos efetuados em infraestruturas e equipamentos coletivos, comprovando a justeza e o realismo 
da posição da CDU na votação do orçamento. 
De realçar a redução do valor do IMI em 2017, em 2,63%. Verifica-se que o Município abdicou de uma 
significativa receita de taxas de IMI, beneficiando as famílias na medida realista, sem comprometer a 
sustentabilidade das finanças municipais, sendo de assinalar que esta receita é das mais baixas dos 
últimos anos. 
No exercício de 2017, o município da Moita continuou a sofrer com o incumprimento da Lei das Finanças 
Locais e pelos reflexos de um contexto de crise económica e financeira, socialmente muito difícil para as 
famílias, para a população em geral e também para as autarquias, fruto de medidas antissociais, 
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resultantes do pacto de agressão da troika e de opções erradas, de sucessivos governos com políticas 
antipatrióticas e de direita, que ainda não foram ultrapassadas no atual contexto governativo. 
Destaque ainda para a grande dificuldade, resultante da imposição de anteriores Orçamentos de Estado, 
que o do atual governo não quer ultrapassar, relativamente à redução do número de trabalhadores e a 
novas contratações, na administração pública e nas autarquias em particular, o que significou a redução 
de mais de uma centena de trabalhadores no Município nos últimos anos, afetando de forma dramática 
muitos setores, principalmente nas áreas operacionais, o que só com um grande mérito, esforço e 
dedicação dos trabalhadores, torna possível assegurar a prestação de um serviço público de qualidade à 
nossa população. 
Esta situação acarreta o aumento da média etária dos trabalhadores da autarquia, significando o não 
rejuvenescimento da organização e o risco de perda de um legado de saber e experiência adquiridos ao 
longo de anos, bem como a sobrecarga de mais tarefas para os trabalhadores disponíveis, de modo a fazer 
face ao exigente serviço público e aos crescentes desafios que se impõem às autarquias, dando assim 
razão à luta dos trabalhadores, por carreiras dignas e melhores salários, que o governo terá de corrigir. 
Reiteramos o nosso público reconhecimento e agradecimento, aos trabalhadores, pelo seu esforço e 
empenho, os quais tornaram possível ao município cumprir as atividades e os planos traçados para o ano 
de 2017. 
Apesar das dificuldades, a Câmara Municipal da Moita continuou a efetuar investimentos de vulto no 
desenvolvimento económico e social do Concelho, como sejam exemplos a intervenção de beneficiação e 
remodelação de diversos parques infantis e em escolas do primeiro ciclo, por exemplo a retirada de 
coberturas de amianto, climatização em todas as salas nas escolas intervencionadas, assim como as 
melhorias feitas ao abrigo dos protocolos de descentralização, o cais flutuante da Moita, a melhoria de 
vias de acessibilidade, a melhoria das condições de utilização dos transportes públicos, nomeadamente 
os novos abrigos de passageiros no Vale da Amoreira, a modernização administrativa dos serviços, os 
apoios financeiros técnicos e logísticos ao movimento associativo e instituições, o apoio a alunos 
carenciados e os protocolos de delegação de competências com as juntas de freguesia. 
A execução orçamental e as contas apresentadas no documento, são rigorosas e estão em conformidade 
com as exigências legais e os princípios contabilísticos, tal como atestado no parecer independente do 
Revisor Oficial de Contas. Tal facto, a par do muito que foi feito, demonstra bem o rigor, a competência e 
a transparência da gestão autárquica da CDU na Câmara Municipal da Moita, honrando os compromissos 
assumidos com a população do Concelho. 
Apesar das muitas dificuldades, ressalta à vista que a situação financeira do município continua no bom 
caminho, fruto da boa gestão do município, destacando-se então a redução do endividamento a terceiros 
e do endividamento a médio e a longo prazo em cerca de 22,7%, que resulta de um plano de saneamento 
financeiro com vários anos, constatando-se que o Município da Moita não está em situação de 
desequilíbrio ou de rotura financeira. 
A falta de investimento da administração central no Concelho da Moita, penalizou uma vez mais os 
interesses das populações. O governo, em matérias que são da sua responsabilidade direta, continua a 
faltar com investimentos cruciais para o nosso Concelho, em áreas como a saúde, a educação ou a 
segurança, de que são exemplos o anunciado centro de saúde da Baixa da Banheira (mas mais um ano 
passou sem que esteja construído), a colocação de médicos de família no Concelho, a construção do 
pavilhão desportivo na escola Fragata do Tejo, a resolução do problema do abandono por parte do MAI do 
edifício antigo quartel dos Bombeiros, a promessa com mais de 30 anos da construção do pavilhão da 
escola secundária da Baixa da Banheira, num concelho onde o desporto sempre foi de grande importância 
e no sentido contrário ao que o município fez, com a remodelação do Polidesportivo 25 de Abril no Vale da 
Amoreira, e a necessária construção dos postos das forças de segurança na Moita e na Baixa da Banheira. 
Antes pelo contrário, em matérias que são da sua responsabilidade direta, o governo do PS em conluio 
com o PSD procura transferir mais competências e obrigações para as autarquias, sem que transitem para 
as mesmas os meios financeiros, técnicos e recursos humanos necessários. 
Este documento corresponde assim a um retrato fiel e sério das contas do município e da principal 
atividade desenvolvida pelo Município da Moita ao serviço das populações, em prol da cidadania, do bem-
estar social e da qualidade de vida, pelo que entenderam os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal 
votar favoravelmente o documento Relatório e Contas de 2017, submetido a este órgão.” 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deu entrada na Mesa um requerimento a pedir a suspensão da sessão da Assembleia e 
pediu aos responsáveis dos grupos municipais que se juntassem a si por uns minutos. 
Após uma breve conversa com os responsáveis dos grupos municipais informou que acordaram apresentar 
e votar o próximo ponto da ordem do dia, sendo que depois colocará à votação da Assembleia a suspensão 
da sessão e a respetiva data para a sua continuação. 
 
 
2 – 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 04/04/2018: 
 
“As modificações aos documentos previsionais agora propostas decorrem da necessidade de incorporar, 
no orçamento de 2018, o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância €1.212.334,87. 
Neste contexto, o exercício efetuado teve por princípio o reajustamento das dotações orçamentais, na 
medida em que algumas delas ficaram com dotações aquém das necessidades para o exercício 
orçamental de 2018, sendo necessário adequá-las, quer aos compromissos transitados, quer aos 
compromissos a assumir no presente ano económico. 
Nesta medida, propõe-se a revisão ao orçamento e Grandes Opções do Plano conforme mapas que se 
anexam e posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.“ 
 
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 da incorporação no saldo de um valor de um milhão duzentos e doze mil trezentos e trinta e quatro 
euros, em rúbricas onde tinham sido deixadas verbas a definir e que agora se incorpora. Não há alteração 
à estrutura, não há criação de novas contas, trata-se de reforços necessários em diversas despesas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Palma e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, 
quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Palma do PS 
A incorporação do saldo de gerência no lado da receita deste orçamento não lhes levanta reservas e isto 
deve ser, efetivamente, feito nesta primeira revisão, o que questionam é a não aplicação desta verba no 
exercício anterior, no sentido de perceber as opções tomadas neste capítulo e respetivos impactos. Quanto 
à aplicação neste orçamento, de facto, ela reflete uma visão para o concelho na qual não se reveem, e já 
tiveram oportunidade para expor as razões dessa posição no ponto anterior. No essencial, este é o mesmo 
orçamento que votaram em dezembro, é seguido o mesmo caminho, as mesmas escolhas, pelo que, em 
coerência, o voto do PS será de abstenção. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Sinceramente, nem sabe por onde começar, porque estão aqui a discutir a incorporação de um saldo num 
orçamento com alta taxa de execução. Não concordar e estar a questionar “porquê o saldo” não lhe parece 
uma coisa assim muito concreta, mas também admite que seja pelo adiantado da hora. 
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Num exercício, independentemente do que é que se fez, que cumpre exatamente aquilo que se prometeu, 
que uns acham pouco e outros acham muito, acham o que acham, mas com o resultado técnico que está 
lá expresso, que é reconhecido por todos, com graus de noventa e tal por cento de execução, e depois 
estar a questionar que “sobrou meia dúzia de tostões”, “o que é que vamos fazer com isto”, “não 
concordamos”, na sua apreciação, acha que este tipo de postura não ajuda ao debate, enviesa o debate, 
é uma postura que não é construtiva e, sinceramente, cai mal, cai mal porque deviam estar a discutir 
coisas concretas e projetos alternativos, porque se gostam do concelho não deviam estar sempre a dizer 
mal dele mas sim dizerem que têm propostas concretas, não é coisinhas melhorais, propostas concretas. 
Há pouco o Sr. Presidente falava, e muito bem, da geografia, que é uma coisa que todos deviam conhecer 
melhor, e às vezes fazem aqui grandes exercícios explicativos e não se saem tão bem como ele se saiu, 
quando disse que são os que estão mais longe de Lisboa, que é o polo atrativo, e é verdade, mas se 
cumprissem com aquilo que é aprovado, se os governos não cedessem a lobbies de interesses 
económicos, se os governos não cedessem a pressões que não sejam o interesse dos municípios, estavam 
no coração, estavam a quinze minutos de Lisboa. A ponte Barreiro-Chelas, que é uma ponte ferroviária que 
vai criar uma linha ferroviária norte-sul que não existe, que pode servir para alavancar a economia, era 
feita e colocava a Moita no centro da Área Metropolitana, ou o TGV, a plataforma logística, o aeroporto no 
Campo de Tiro, não no Montijo, contra tudo o que é lei, contra tudo o que é regra, em que o primeiro-
ministro anuncia que vai fazer uma coisa sem que haja estudos, sem que a população participe, e depois 
falam em orçamento participativo? Quando o” vosso partido” diz assim “vamos fazer um crime ambiental 
no Tejo”, aliás, já o tinham feito com o Freeport, e “vamos defender o concelho”, é para isso que estão cá 
e defender o concelho é defender investimento aqui. 
Como é que podem aceitar que, nas nossas escolas, digam assim “os jovens não estudam e não querem 
estudar”, quando os jovens da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira não têm um pavilhão numa escola 
secundária, quando têm défice de pavilhões para o número de alunos, e não vê os socialistas aqui 
presentes, que falam tanto em investimento e em mudança, e em “mais do mesmo”, a dizerem “epá já 
chega a gente quer o pavilhão”, isso é que era correto. A ponte, o pavilhão, o aeroporto, mudam tudo mas 
há uma coisa que não mudam, e há uma coisa que só se consegue com bom trabalho, por mais que 
denigram o trabalho, que é ter taxas de execuções orçamentais como aquelas que viram aqui e saldos que 
significam que aquilo que se prometeu foi feito, ainda que alguns considerem que não é suficiente e que 
podem melhorar, como o próprio Presidente da Câmara diz que pode melhorar, e bem, e que todos os dias 
se esforça para isso com os seus camaradas, com os trabalhadores da Câmara, com as associações locais 
e com toda a gente. 
Mas há coisas que não podem inventar, não podem esquecer que, na Baixa da Banheira, estão no final da 
linha do comboio e da linha da autoestrada, isto não muda porque querem e depois há outra coisa, é 
completamente surreal não perceberem que têm aqui um problema de localização e que têm ainda outro 
problema. Quando há pouco alguém falou no preço do metro quadrado, como se isso fosse indicador para 
alguma coisa, isso não é indicador para nada, aliás, é indicador que há afastamento ao centro geográfico, 
o que vem dar razão ao que está a dizer, e podem dar outros indicadores melhores porque, por exemplo, 
em relação a Lisboa e a Oeiras, têm uma melhor qualidade do ar, mas vão deixar de ter se puserem o 
aeroporto onde querem pôr. Em qualquer aeroporto que se construa neste mundo têm um estudo sobre 
as populações afetadas antes de o fazer e onde é que está o nosso? Nós nem temos centro de saúde, 
temos um prédio com três médicos. 
Há pouco falava aqui uma senhora do Vale da Amoreira sobre uma situação grave, e não vê aqui quase 
ninguém preocupado a não ser a CDU, e tem de reconhecer que há outra força política que também já 
levantou o problema, mas não são os mesmos do costume, os mesmo do “quanto pior melhor”, porque a 
unidade do Vale da Amoreira devia ter seis médicos e tem três a funcionar com um a querer sair. Isto é um 
problema grave e não os preocupa? “Ai falta tudo”, pois falta. Mas falta o que é essencial e aqui, pedindo 
desculpa e para terminar, enquanto a Câmara trata os munícipes do concelho da Moita da mesma forma 
que a Câmara de Cascais trata os munícipes do concelho de Cascais, ou a de Lisboa, o governo português 
não trata da mesma forma os munícipes do Vale da Amoreira, os munícipes da Baixa da Banheira, os 
alunos da escola secundária do que outras escolas, não trata, e sabem disto e a responsabilidade não é 
da CDU. Portanto, se querem mudar alguma coisa assumam a vossa responsabilidade, o “vosso partido” 
que comece a trabalhar como deve de ser e não sirvam para aquilo que estão a fazer aqui, que é ser do 
contra, votar contra e denegrir o concelho. 
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Sr. João Figueiredo da CDU 
Continua com mais uma perplexidade porque o mesmo partido que aqui coloca questões sobre este saldo 
transitado aprovou, no concelho ao lado, uma taxa de execução de noventa e nove vírgula dois por cento 
de receita e um saldo transitado de cinco vírgula um milhões. Então afinal isto é bom ou é mau? Acha que, 
em princípio, devem falar uns com os outros e devem perceber se os dados são bons ou se são maus mas, 
aparentemente, são bons no Montijo mas aqui já são maus, e isto, como diz o seu camarada Nuno Cavaco, 
é “falam mal por falar mal” e é a política que, infelizmente, têm aqui no PS Moita. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi aprovada por maioria com vinte e um votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, 
uma do PAN. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, o que não sucedeu. 
Assim, colocou à consideração da Assembleia a suspensão da Sessão da Assembleia Municipal, passando 
esta a ser a sua primeira reunião, e que se realizasse uma segunda reunião no próximo dia vinte e três de 
abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas. 
 
 
Submetida a votação a suspensão foi 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. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Suspendida a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
 
Após a leitura da ata em minuta da presente reunião, para produção imediata de efeitos, 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. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era duas horas e cinco minutos do dia vinte e 
um de abril de 2018. 
 
 

2ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23/04/2018 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre do 
Edifício Sede do Município realizou-se a segunda reunião desta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 
a fim de serem deliberados os restantes pontos da Ordem do Dia. 
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Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
 
-  Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar é substituída nesta sessão por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro; 
- Ana Paula da Ponte Candeias é substituída nesta sessão por Maria Teresa Lésico Jesus; 
- Eurídice Maria de Sousa Pereira é substituída nesta sessão por Miguel Carlos Póvoas Santos; 
- José Manuel Cabrita Capelo é substituído nesta sessão por Francisco Jorge Santos Oliveira; 
- Manuel Nunes Marques é substituído nesta sessão por Fernando Alves Fernandes Gaio; 
- Eduardo Jorge Meruje Teixeira é substituído nesta sessão por David Filipe da Silva Farinha; 
- Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros é 

substituído nesta sessão pelo Tesoureiro daquele órgão, Henrique José Vilhana Ribeiro. 
 
Verificação de ausências: 
 

- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Sr. Carlos Gonçalves 
Pediu ao Sr. Presidente da Assembleia, se possível, e atendendo a que se trata de documento de apoio ao 
assunto que vai abordar, autorização para que fossem distribuídas pelos eleitos algumas cópias de uma 
fotografia aérea, o que foi autorizado. 
Desde que foi anunciada a decisão, faz parte de um grupo de amigos que considerou a situação de uma 
forma que nem consegue adjetivar, que se uniu e que luta contra a construção do aeroporto na base aérea 
número seis, daí que vá solicitar que, eventualmente, lhes sejam prestados esclarecimentos, uma vez que 
se encontram aqui presentes os eleitos de proximidade, aqueles que estão mais próximos da população. 
Assim, interveio em conformidade com a transcrição infra: 
"Considerando que foi dado como facto consumado a construção de um pequeno aeroporto na base aérea 
do Montijo para voos low cost, e isto foi uma decisão que foi considerada irreversível pelo Senhor Ministro 
Pedro Marques no programa “Prós e Contras” de junho ou julho do ano passado, não me recordo bem a 
data, que era uma situação irreversível. 
Considerando que esta hipótese não foi estudada de forma aprofundada e que os pequenos estudos 
realizados apontam para limitações no tipo de aviões a utilizar, para o agravamento do estado de saúde 
da população da Baixa da Banheira, Alhos Vedros e Vale da Amoreira, principalmente no que toca a 
doenças respiratórias, e todos nós sabemos que não são só os carros que andam cá em baixo que poluem, 
os aviões que andam lá em cima também libertam gases, alguns deles mais nocivos até, inclusivamente, 
que os CO2 dos automóveis. 
Considerando que a construção deste aeroporto implicará o não cumprimento das leis do ruído. 
Considerando que os edifícios de prestação de serviços de educação, saúde e de apoio à infância e à 
velhice, não estão preparados para os impactos a nível sonoro, por exemplo, e os exemplos que vou referir 
são os exemplos que rodeiam a minha área de residência, sobre os quais até, inclusivamente, já fiz alguns 
vídeos que publiquei nas redes sociais e etc., cujos ruídos, bastante acentuados, se podem notar por quem 
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queira ver, na Escola Básica nº7, onde os aviões, ultimamente, no dia dezanove ou vinte da semana 
passada, passaram a cento e cinco metros de altitude, era um ruído ensurdecedor, não se podia estar, por 
assim dizer, Hospital do Barreiro que se encontra no cone de aproximação à pista que é pretendida utilizar, 
Centros de Reformados que existem junto ao parque Zeca Afonso, etc., portanto, tudo por aí fora, não só 
estas situações mas também a população em geral, é evidente. 
Considerando os impactos na navegação no Rio Tejo que implicará alterações profundas na navegação 
fluvial e até a eventual mudança de terminais. Era aqui que essa folha que foi distribuída que gostava que 
fosse tomada atenção para o seguinte: essa folha não foi feita por alguém como eu, teve a minha 
participação, mas teve a participação de um piloto de linha aérea, um piloto da TAP, que nos ajudou a fazê-
la, que não está grande coisa mas que exemplifica que a pista zero um dezanove da base aérea do Montijo 
não tem capacidade para os aviões que se pretende lá aterrar, portanto a pista terá que ser acrescentada 
trezentos e cinquenta metros. Nesse pequeno desenho estão acrescentados trezentos e quarenta e oito, 
se não estou em erro, porque por questões milimétricas não se conseguia acrescentar mais. Após o 
acrescento da pista há necessidade das luzes de iluminação para o avião conseguir se guiar até à pista, 
que são as luzes que, como podem ser verificadas no campo inferior direito, vão até meio da ligação por 
onde os barcos passam, barcos esses que são da Transtejo e que têm uma altura de dez/doze metros, 
também consoante as marés. Quando falarem em barcos típicos do Tejo, como é o caso dos nossos 
Varinos, etc., etc., que têm uma altura muito maior, muito menos conseguirão passar. 
Considerando que o aeroporto confrontará com a Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo e onde 
se encontram dezenas de milhar de aves o risco de embate de aves nas aeronaves é muito elevado. 
Considerando o tempo de vida do aeroporto em função do investimento, que é muito curto, cerca de 15 
anos, dez/doze por vezes é o que se fala, e considerando que só duas autarquias foram consultadas no 
processo, a Câmara do Montijo e a Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira que foi ouvida no processo do estudo de impacte ambiental. 
Gostava de deixar aqui duas questões: 
O que é que cada grupo político-partidário nesta Assembleia, que são, no fundo, os representantes do meu 
concelho, pensa sobre o assunto? 
Se é considerado normal, sendo esta Assembleia eleita para representar o povo, que se anuncie um 
investimento deste tipo sem fazer estudos, sem consultar as autarquias e as populações?" 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir e não tendo sido colocada nenhuma questão 
direta à Câmara, perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia falar sobre o assunto. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Da parte da Câmara Municipal e, em concreto, da sua parte, têm sido públicas as posições de contestação 
a esta decisão. Para sintetizar rapidamente, trata-se de um crime ambiental, trata-se de um atentado ao 
bem-estar da população do concelho, trata-se de um atentado ao desenvolvimento do país, trata-se de 
uma solução que vem embrulhada num pacote de falácias, de mentiras, porque verdadeiramente não 
resolve qualquer problema, simplesmente adia. Serve os interesses da ANA, serve os interesses das 
empresas multinacionais de low cost. Não serve os interesses do país, não serve os interesses do 
desenvolvimento do transporte no país, não serve, seguramente, os interesses do desenvolvimento da 
região. 
Já teve oportunidade de participar, porque foi convidado enquanto Presidente da Associação de Municípios 
e não propriamente como Presidente da Câmara da Moita, em debates na Assembleia da República, na 
Ordem dos Engenheiros e noutros, mas estes foram os mais amplos e mais representativos, onde 
transmitiu esta posição que continua a ser a sua. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De seguida perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as 
questões colocadas. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, Nuno Cavaco e que, no decurso da sua intervenção, quem pretendesse intervir neste período 
devia assinalar essa intenção. 
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Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Durante a sua intervenção espera, mesmo, que os grupos parlamentares aqui presentes tentem responder 
a um munícipe que coloca uma questão, porque têm o direito de saber qual é a posição de cada força 
política, e não o fazer demonstra uma falta de respeito pela população do concelho da Moita, portanto, 
agora vão ver o que é que cada um pensa. 
Saudou o munícipe e saudou o trabalho feito com a participação de um piloto, sendo que também tinha 
ideia que era mais ou menos assim que poderia ficar. 
Em primeiro lugar, concorda com o Presidente da Câmara, que muito o orgulha, e nem podia deixar de ser, 
porque sempre que foi chamado a debater o assunto defendeu o concelho da Moita, defendeu o interesse 
de todas as pessoas do concelho da Moita. 
Teve o desprazer de estar presente e de ser ouvido no âmbito da consulta do estudo de impacte ambiental, 
convidou uma pessoa que percebe muito do assunto, um homem que foi diretor de ambiente da base 
aérea do Montijo e, durante três ou quatro horas rebateram as posições, portanto, se o estudo de impacte 
ambiental, por algum milagre, disser que é possível fazer isto há ali qualquer coisa esquisita. Mas já 
conhecem o processo do Freeport, conhecem coisas do género, pelo que têm de estar atentos, porque o 
Freeport fazia parte de uma reserva protegida onde não se podia construir nada e aquilo foi construído. 
Sobre o resto não se pronuncia porque são casos de justiça que parece que foram arquivados e não é aqui 
o âmbito, e aqui há outra reserva logo à frente e há problemas técnicos. 
O Primeiro-Ministro, não foi só o ministro, anunciou a obra e já veio dizer que não sabe se há necessidade 
do estudo de impacte ambiental porque já lá existe qualquer coisa, mas a qualquer coisa que existe é 
noutra pista, com uma frequência de voos completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com 
a outra, portanto, o senhor Primeiro-Ministro ao dizer isto, demonstra ali algum incómodo com os estudos, 
e têm de ter os estudos. 
Depois, acha lamentável que só a Junta de Freguesia da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, tenha sido ouvida e a Câmara Municipal não e, que saiba, só duas autarquias é que foram 
ouvidas, a Câmara do Montijo e a Junta de Freguesia da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, com uma premissa, porque foram ouvidos por uma empresa e a Câmara do Montijo esteve 
em negociações diretas com o governo e até conseguiu uma indemnização, não sabe porquê porque não 
vão ser grande coisa afetados, para os vários equipamentos que existem no concelho, para colocação de 
vidros duplos, coberturas, e falou-se em quinze milhões de euros, pelo que gostava de saber qual é o 
critério porque se não lhe disserem qual é o critério vai ter que pensar que o critério é uma coisa esquisita, 
“combinada no Largo do Rato”, não está a ver outro, portanto, isto é mesmo um crime ambiental, é um 
crime político, é um crime de todas as espécies. 
Indo à parte perigosa da questão, em todos os sítios onde houve colocação de aeroportos, num raio que 
afetava esta população, foi feito um rastreio de saúde à população antes e depois, e aqui não é feito 
porquê? A lei determina estas coisas mas nisto nem se fala, e depois há uma série de coisas engraçadas, 
há uma empresa privada que faz um “estudozeco” e diz que não há problema com os “passarocos”, nem 
com as reservas, porque os aviões vão sair a um ângulo, o que é muito engraçado porque os pilotos dizem 
que não é possível, e vão sobrevoar a altitude considerável e razoável, permitida por lei, toda aquela zona 
de proteção exclusiva que serve para proteger os valores naturais. Isso é mentira, foi desmascarado e 
continua a ser dito. 
Vai só dar mais duas notas, porque acha que os outros devem falar porque, se não o fizerem, demonstram 
cobardia politica e acha que é altura de toda a gente falar e estar a lutar pelo concelho da Moita, sendo 
que uma delas tem a ver com questões muito perigosas. 
Toda a gente sabe que na proximidade dos aeroportos há riscos, há queda de peças, há embates com 
aviões, e este cone de aproximação vai ficar no enfiamento de um complexo fabril altamente perigoso, o 
que também é único no mundo, vão pôr um aeroporto e vão escolher o cone de aproximação no sítio pior 
que há, que é um sítio onde há amoníaco, onde há componentes químicos do pior. Ali, qualquer acidente, 
torna-se fatal, mas não é só para a população da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, porque se recorda 
de haver um incidente na fábrica de amoníaco e cortarem as estradas do distrito. 
A última, e pediu desculpa a todos se for um bocadinho deselegante, não é seu hábito ser menos elegante, 
mas não percebe, nem compreende, que se discutam “minhoquices e coisinhas de nada” e tenham um 
silêncio ensurdecedor e colaborativo destes partidos políticos aqui do concelho, que fingem que não 
acontece nada e que não se passa nada. Como Presidente da Junta, que foi ouvido, e considera que o 
Presidente da Câmara qualificou melhor o que se está a passar, que são crimes de vários tipos, ambiental, 
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politico, o que for, acha que é um atentado às nossas populações e, para terminar, quando falam em 
património, em turismo, em aproveitar o que de melhor têm, possivelmente, com isto estão condenados, 
as nossas embarcações típicas do Tejo não poderão navegar naquele canal, porque já viram como está 
desenhada a pista, que calha mesmo no canal, e há um limite de aproximação à pista que determina que 
a partir de uma certa altura os barcos não podem cruzar. 
O nosso varino não vai poder passar por ali, tem de passar por outro lado, uma série de embarcações não 
vão poder passar por ali e, por exemplo, duvida muito, e não é o próprio que o diz, são vários especialistas, 
que o cais fluvial do Montijo não tenha que ser deslocado e depois têm “a cereja no topo do bolo” que é 
isto durar quinze anos. Vão massacrar as populações, vão destruir o ambiente, e daqui a quinze anos vão 
fazer o aeroporto que foi considerado como o melhor que é no Campo de Tiro, portanto, isto é um crime 
de tudo, até um crime financeiro, e para quê? Para brincarem aqui, e ajudarem aqui algumas empresas 
que têm algumas ideias. 
Arriscando-se a ser “mauzinho” contou uma história, que não sabe se é totalmente verdade, que o PSD e 
o CDS, no contrato de privatização da ANA, colocaram lá que este consórcio tinha obrigação de desenvolver 
o novo aeroporto, e desenvolver o novo aeroporto dá para tudo. A verdade é que este consórcio da Vinci e 
da Barraqueiro, e não sabe se há mais algum, pagou três mil milhões de euros e o dinheiro foi entregue à 
troica, não foi para o aeroporto, portanto, o que lhe parece é que o Partido Socialista está refém do mau 
negócio do PSD e do CDS e não o quer admitir, e daqui podem colocar duas questões: porque é que não o 
admite e qual é o interesse do PS nisto. De certeza que o interesse do PS não é o interesse do município 
da Moita, nem do Barreiro, nem das populações da Moita e do Barreiro. 
Saudou mais uma vez o munícipe, acha que o trabalho é exemplar e espera que desta vez as restantes 
forças políticas não se refugiem num silêncio comprometedor e sejam cúmplices de um dos maiores 
atentados que se vai fazer a este concelho. 
 
Sr. António Chora do BE 
A posição do Bloco em relação a esta situação é, em primeiro lugar, a de não receber lições morais de 
ninguém sobre se é cúmplice disto ou daquilo. O Bloco continua a aguardar com expectativa, até a nível 
nacional, a conclusão de todos os estudos para depois se pronunciar sobre a situação do aeroporto, e essa 
é a sua posição atualmente. 
Pessoalmente, pode ter outras posições, porque os aviões passam mesmo por cima da sua casa, mas 
como está aqui a ser confrontado politicamente e, como partido politico que aqui representa, o que tem a 
dizer é que aguardam serenamente as conclusões dos técnicos e dos estudos e, como não põe em causa 
os estudos que são feitos por técnicos, sejam eles da recolha de lixo, sejam eles das ETAR’s, sejam eles 
do que for, também não vai pôr em causa só porque politicamente lhe interessa que venham a ser 
concluídos estudos, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis à execução e à permanência do aeroporto por 
cinco, dez ou quinze anos naquele sítio. 
Perante os estudos pronunciar-se-ão sobre a questão, sendo claro que todos gostariam de ter um 
aeroporto em Alcochete, mas a situação com que, neste momento, estão confrontados é esta e vão 
aguardar serenamente os estudos para ver o que é que se vai passar e pronunciarem-se na altura própria, 
sem demagogias, sem problemas ideológicos, sem problemas sejam eles do que for, fá-lo-ão perante os 
dados técnicos. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
A sua intervenção vai, exatamente, no mesmo sentido porque não considera cobardia política não falar 
sobre aquilo que não conhece e sobre o qual não tem dados técnicos de espécie nenhuma que possam 
motivar uma decisão da sua parte sobre para que lado pende o “fiel da balança”. Enquanto não forem 
conhecidos esses estudos que estão a ser feitos sobre impacte ambiental, sobre as questões da 
navegação fluvial, ou seja, sem que isso esteja concluído e seja do conhecimento da população, da qual 
faz parte, não lhe compete emitir opiniões porque não estão fundamentadas de espécie nenhuma. 
Além disso, considera que este tema é suficientemente importante para ser incluído na ordem de 
trabalhos, mas oportunamente, quando houver a informação necessária e suficiente para que a autarquia 
possa, através dos seus autarcas, pronunciar-se, portanto, nada disto tem a ver com cobardia política, tem 
a ver sim com prudência e sensatez. 
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Sra. Paula Diogo do MM 
Tem acompanhado as publicações que o Sr. Carlos Gonçalves tem feito e, de facto, em termos de ruído a 
própria já presenciou que é bastante elevado. No sentido contrário, ainda não viu nenhum estudo com um 
parecer técnico que considere sustentável, de entidades que fazem esses estudos, em que seja explicado 
o problema da construção do aeroporto, pelo que a sua posição vai ao encontro do que o Sr. António Chora 
e também a D. Antonieta disseram, e quando existirem estudos mais concretos, também acha muito 
importante que haja um debate sobre o assunto aqui na Assembleia Municipal. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Enquanto Presidente da Assembleia, tem estado a resistir para não dizer alguma coisa porque, de facto, 
tem assistido a muitos dos testes com vários aviões, e pensa que quem anda por aqui por esta zona do 
nosso concelho e pelo concelho do Montijo tem dado pelos aviões a fazerem testes e tem tido a perceção 
impacto que estes provocam. 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
3 – Alteração à estrutura orgânica do Município 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
04/04/2018: 
 
“A Câmara Municipal em reunião de 12/12/2012 e a Assembleia Municipal em sessão de 21/12/2012, 
aprovaram a nova estrutura orgânica dos serviços Municipais da Moita, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 8, de 11/01/2013, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23/10, e da Lei n.º 49/2012, 
de 29/08. Posteriormente, a Câmara Municipal em reunião de 03/04/2013 e a Assembleia Municipal em 
sessão realizada em 19/04/2013, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 305/2009 e da Lei n.º 49/2012, 
aprovaram um aditamento à estrutura orgânica dos serviços municipais, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 91, de 13/05/2013. 
Nesta medida foi fixado o número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município, sendo 11 o 
número máximo de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargo de direção intermédia de 
2.º grau, e 3 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargo de direção 
intermédia de 3.º grau. 
Posteriormente a Câmara Municipal, em reunião de 13/04/2016 e a Assembleia Municipal em sessão de 
29/04/2016, aprovaram a alteração ao número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município, 
fixando em 15, sendo 11 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargo 
de direção intermedia de 2º grau, e 4 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por 
titulares de cargos de direção intermedia de 3º grau.   
Ora considerando: 
Que a atual estrutura orgânica do Município, tem vindo a mostrar-se inadequada do ponto de vista 
funcional, designadamente ao nível da Divisão de Obras e Oficinas e também da Divisão de Cultura e 
Desporto, uma vez que ambas agregam um conjunto muito vasto de áreas de atuação e 
consequentemente de competências, urge nesta medida adequa-las às efetivas e reais necessidades do 
Município. 
Propõe-se 
Que a Câmara Municipal, nos termos da alínea c) do art.º 6º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, 
aprove e delibere propor à Assembleia Municipal a alteração ao número máximo de unidades orgânicas 
flexíveis do Município da Moita, fixando o seu número em 17, sendo 13, o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargo de direção intermedia de 2º grau e 4 o número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargos de direção intermedia de 3º grau.” 
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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 
Pensa que todos têm ainda na memória que em 2012, através da Lei nº49/2012, que depois veio a ter 
aplicação na alteração da estrutura do Município da Moita logo em 2013 e em 2014, foram criadas 
condicionantes às estruturas orgânicas dos municípios, impondo limites ao número de unidades orgânicas 
possíveis de existir em cada um dos serviços municipais, não em função das tarefas, das áreas e dos 
setores que têm que ser desenvolvidos, mas sim em função de um critério aritmético e absurdo de número 
de eleitores em cada um dos municípios. E é um critério absurdo porque, naturalmente, criam-se 
diferenças em que, por exemplo, um município que tenha menos de cinquenta mil eleitores, que é um dos 
parâmetros, portanto, uma das barreiras, só podia ter um determinado número de unidades orgânicas, se 
tivesse entre cinquenta e cem mil já podia ter mais um departamento e mais três divisões, se tivesse mais 
de cem mil já podia ter mais dois departamentos e mais quatro divisões, e isto, o que parecia querer dizer, 
na mente de quem fez uma lei destas, é que as funções de um município com quarenta e nove mil eleitores 
são diferentes das de um município com cinquenta e um mil, e por isso as unidades orgânicas num e 
noutro tinham que ser diferentes, e isto, naturalmente não faz sentido. 
De qualquer maneira foi esta a lei, adaptaram-se a ela, e para fazer essa adaptação passaram de vinte e 
cinco unidades orgânicas para catorze, o que implicou “casamentos forçados” entre áreas de intervenção 
que deviam manter-se separadas e manter-se com direções técnicas e funcionais próprias. Posto fim a 
esta obrigação, e a lei do orçamento de Estado de 2018 veio remover completamente todos os obstáculos, 
que parcialmente já tinham sido removidos na lei do orçamento anterior e, removida esta obrigação de se 
confinarem a este número de unidades orgânicas, consideram que é oportuno fazer mudanças cirúrgicas, 
ou seja, não equacionam voltar ao número de unidades orgânicas que tinham antes de 2012. 
Esta alteração decorreu, os serviços adaptaram-se a um novo método de funcionamento e, nalguns casos, 
isso tem ocorrido sem danos à capacidade de trabalho e de organização. No entanto, há duas situações 
que consideram que merecem, nesta ocasião, ser ultrapassadas. Uma prende-se com o “casamento 
forçado” que foi feito em três divisões anteriormente existentes que eram a Divisão de Bibliotecas, a 
Divisão de Cultura e a Divisão de Desporto, todas elas do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura e 
que, na reestruturação, foram tornadas uma só designada Divisão de Cultura. Se cultura e bibliotecas são 
temáticas que se confundem, já cultura e desporto não são a mesma coisa do ponto de vista dos serviços, 
dos requisitos dos serviços, das necessidades, da direção, das competências técnicas que são precisas 
ter para dirigir um serviço desta natureza e, por isso, a primeira alteração que propõem é recriar a Divisão 
de Desporto. 
O outro “casamento forçado” deu-se no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, ele próprio resultante 
da fusão de dois departamentos anteriores, mas houve uma divisão que agregou três divisões anteriores, 
a Divisão de Obras, a Divisão de Equipamento Mecânico e a Divisão de Oficinas. Em concreto, o 
equipamento mecânico é um setor fundamental dos serviços, fundamental pela necessidade de funcionar 
com eficiência, fundamental porque uma boa gestão do equipamento mecânico pode significar poupanças 
significativas de manutenção e porque até a própria seleção do equipamento mecânico pode determinar 
essas poupanças. Uma boa seleção, uma boa pré-seleção do equipamento a adquirir e a utilizar, pode 
determinar essas poupanças. Com esta fusão, perderam competências, perderam autonomia na gestão 
do equipamento e deste setor vital e o que propõem é recriar também esta Divisão de Equipamento 
Mecânico para permitir um acompanhamento direto, com uma organização própria da frota, que é a frota 
de viaturas e de máquinas, não se trata apenas de viaturas propriamente ditas, mas de uma diversidade 
grande de máquinas que necessitam, efetivamente, de um acompanhamento muito próximo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Faim e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, 
quem pretendesse intervir manifestasse essa intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Sr. João Faim da CDU 
Percebe as razões que levam à criação destas novas unidades orgânicas, aliás, bem explicadas por parte 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Na verdade, a redução forçada do número de unidades orgânicas, 
leia-se também, número de dirigentes, teve um objetivo, um objetivo político, o chamado “livro azul da 
reorganização administrativa”, do “famoso” ex-ministro Miguel Relvas, que era “cortar a cabeça”, “o 
pensamento”, às autarquias locais, no sentido em que, cortando na estrutura dirigente e tornando, muitas 
vezes, unidades orgânicas de dimensão quase ingerível, reduz a capacidade, o sentido crítico, o sentido 
técnico e o sentido analítico das próprias autarquias locais. Isso percebe-se e teve, exatamente, uma 
intenção, um fim político, mais do que económico, mais do que financeiro, porque nessa medida foi, de 
facto, um propósito político que foi tido em conta. 
Pediu que lhe permitissem, ainda antes de colocar a questão, um breve enquadramento para fazer o 
paralelismo entre aquilo que se está a passar atualmente, com este Governo e com este pacote que é re-
anunciado e é falado de descentralização administrativa, um pouco aquilo que há pouco o senhor munícipe 
falava, sobre a questão do aeroporto e aquilo que também já aqui foi de alguma forma referido, até por 
quem diz que está à espera dos estudos. 
Assiste-se a decisões que são estratégicas, leia-se, uma, para o ponto de vista da população, o ponto de 
vista das autarquias, outra, no caso do aeroporto, uma obra estratégica para o país e, fundamentalmente, 
para a região, ainda mais crítica, mas tudo isto é envolvido num secretismo, numa grande falta de 
transparência, numa grande falta de esclarecimento. A informação é diminuta e, tal como em relação ao 
aeroporto, aguardam-se os estudos mas ouvem-se passar os aviões. Aqui, em relação ao pacote de 
descentralização ouvem-se rumores de que há acordos políticos, de que já há verbas e áreas de 
descentralização anunciadas, naquilo que parece que está a nascer, o tal “bloco central”, mas ninguém 
sabe de nada, os próprios autarcas, a própria Associação de Municípios, não sabem. 
Ainda há pouco tempo, no Jornal de Negócios, o título da notícia era “autarcas ainda não têm os números 
chave para a descentralização” e números, leia-se também, em função das próprias áreas de 
descentralização. Fala-se na educação, falam-se em todas as áreas, inclusive, englobando escolas 
secundárias, fala-se na área da saúde, fala-se até na área da segurança, fala-se em muitos domínios, mas 
fala-se, fala-se, fala-se com rumores, parece que há um acordo que está firmado mas parece também que 
as autarquias em si e, nomeadamente, a Associação de Municípios, não sabem de nada. 
Portanto, a pergunta que queria fazer ao Sr. Presidente da Câmara era se esta alteração à estrutura 
orgânica do município da Moita tem em conta apenas reverter um bocadinho aquele malefício que foi 
criado com a lei forçada do Sr. Miguel Relvas ou se já há alguma projeção, se já há alguns números, ou se 
o município da Moita tem alguma informação desse pacote de descentralização que é anunciado, já agora 
também das próprias verbas que estão envolvidas e se, nesta alteração, de alguma forma, já têm lugar 
algumas dessas questões. 
 
Sra. Tânia Ribeiro da CDU 
Não podiam deixar de intervir neste ponto também no sentido de colocar, neste órgão deliberativo de 
intervenção política, porque é disso que se trata aqui, é fazerem intervenção política não é estarem 
simplesmente subjugados a um conjunto de informação técnica, que esperam séria, mas porque também 
têm opinião e fazem política. 
Vêm esta alteração à estrutura orgânica de uma forma muito positiva, de uma forma que vem, 
objetivamente, limpar um conjunto de malefícios que existiram com o “livro azul”, mas também com o 
“livro verde” e outro conjunto de eixos prioritários que vários governos aqui colocaram, no sentido de retirar 
autonomia efetiva ao poder local, portanto, não podiam deixar que isto se mantivesse desta forma e, se 
dúvidas existissem de que assim o é, veja-se a insistência de não se voltar a colocar na ordem do dia o 
maior atentado à democracia que foi a extinção de freguesias, e neste concelho parece que é preciso 
lembrar que foram duas. Mas é matéria que, efetivamente, teimam em esconder, é preferível, e continuam 
a apoiar e aceitar, um conjunto de cortes quase que cegos, que foi o que aconteceu com esta lei que 
obrigava a esta reestruturação. 
Relembrou que apenas forçou uma readaptação e que, na sua grande maioria, potenciou a perda de 
grandes quadros técnicos, que reduziu, na maior parte das vezes, a capacidade de intervenção técnica 
local, e perceberam isso. Não basta dizerem, ou escreverem textos bonitos, de “quem está perto faz 
melhor” quando quem está perto não tem, efetivamente, os meios para fazer melhor, portanto, não basta, 
pura e simplesmente, legislar uma desconcentração de mera transferência sem assumir, efetivamente, 
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que é preciso dotar as organizações de recursos mas também dos meios, não basta dizer “tomem lá os 
recursos humanos, tomem lá os edifícios e agora façam aquilo que fazem de melhor”. 
Porque é preciso uma descentralização de competências séria, sustentada no respeito e valorização dos 
trabalhadores e, sobretudo, alicerçada nos direitos fundamentais para a prestação de serviço público de 
qualidade, vão, efetivamente, votar favoravelmente esta proposta porque, fundamentalmente, têm a 
convicção que esta alteração orgânica é a mais adequada para a realidade do concelho. 
 
Sr. Miguel Santos do PS 
Transmitiu a posição do Grupo Municipal do PS, em conformidade com a transcrição infra: 
“Nós vamos votar favoravelmente e queremos dizer que acompanhamos esta proposta, 
independentemente do organograma global que o município concebeu. Queremos fazê-lo até por um ato 
simbólico porque com esta concordância queremos dar sinal de agrado pela confiança que o atual Governo 
tem depositado no setor local e, em particular, na atuação dos seus autarcas, e a nossa afirmação resulta 
do facto dessa confiança refletir-se na reposição e reforço da autonomia municipal, afirmação seguida 
pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
Num passado recente, houve claramente uma suspeição sobre as capacidades e a atuação do poder local, 
trazido numa postura tutelar relativamente a essa autonomia. 
Ao longo destes dois anos de Governo, o PS e os partidos que lhe dão suporte na Assembleia da República 
têm, à semelhança de muitas outras matérias, reposto a normalidade. Trata-se de um caminho ainda não 
concluído mas praticamente atingido. 
Como se sabe, também a definição das estruturas orgânicas por vontade de deliberação municipal foi 
afetada, nesse passado recente, pela exagerada interferência na regulamentação da ação dos municípios. 
A proposta agora em discussão convoca-nos para essa reflexão, na certeza que se retomou o respeito pela 
atuação do poder local. 
Aproveitamos para, no caso concreto do nosso município, pedirmos uma mais completa exposição sobre 
a pressão orgânica que se diz haver contra as áreas das obras e oficinas, bem como a cultura e desporto, 
e se existem mais unidades orgânicas de direção em que a Câmara entenda que existe excessiva 
concentração de áreas de atuação.” 
 
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 
De facto, a chamada descentralização é apenas uma transferência de encargos e de atribuições, porque 
descentralizar implica dar autonomia e aqui não se trata de dar autonomia, trata-se de dar tarefas, mas 
terá, se vier a ser concretizado o pacote tal como está desenhado na lei-quadro e nos projetos setoriais, 
um impacto muito significativo nos serviços dos municípios, com a inclusão de um número de 
trabalhadores muito elevado e, naturalmente, com a necessidade de dar resposta a um conjunto de 
atribuições, de tarefas, mais amplo do que aquele que têm agora, portanto, não se traduz, em termos de 
impacto, apenas com a absorção dos trabalhadores, mas sim com a necessária reorganização dos serviços 
para enfrentar as novas competências. 
Preocupa-os o que é que vai ser essa transferência, em concreto, e as consequências e os meios que serão 
dados para o fazer, mas aquilo que está agora a ser proposto não tem a ver com isso, tem a ver com a 
realidade atual, com as competências atuais e com a melhor adequação a essas competências. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos 
a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, o que não sucedeu. 
 
 
4 – Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia de Alhos Vedros 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
04/04/2018: 
 
“A prática tem demonstrado que a delegação de competências do Município nas juntas de freguesia do 
Concelho da Moita é um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e 
oportuna em razão das necessidades das comunidades locais. 
Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 
papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 
problemas e intervenção na sua solução. 
Desta feita, à luz da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 
Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade 
interinstitucional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos 
recursos disponíveis contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das 
freguesias na promoção da democracia participativa. 
Decorridos quatro anos de vigência da delegação de competências no quadro legal da Lei nº 75/2013, 
considera-se que é de manter a atual estrutura das competências delegadas, além do mais porque se 
estará num período de transição para um novo quadro de competências que resultará da implementação 
do pacote de descentralização administrativa que está em discussão. 
Considera-se portanto que apenas é oportuno neste momento atualizar os valores que enquadram a 
delegação de competências, permitindo desta forma reforçar a capacidade das Freguesias darem resposta 
às competências que assumem. 
Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 
são um singelo mas significativo contributo do Município da Moita a favor da descentralização e 
democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 
direito de participação das populações.  
Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 
1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Alhos Vedros 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 133.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na Freguesia de Alhos Vedros nos 

termos e para os efeitos do disposto nos artigos 132.º e 133.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Mais se propõe que nos termos da línea m) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
os projetos de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Execução de 
Competências Delegadas na Freguesia de Alhos Vedros, sejam submetidos, para efeitos de autorização, a 
deliberação da Assembleia Municipal.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Porque os próximos quatro pontos da ordem do dia são do mesmo cariz, embora com especificidades 
diferentes relativas a cada uma das freguesias, pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse as 
propostas da Câmara Municipal de um ponto de vista global, para depois serem votadas individualmente. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Aquilo que se propõe é a renovação dos contratos de competências delegadas nas juntas de freguesia do 
concelho. Esta prática de delegação de competências tem já uma história longa no nosso concelho e é 
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uma história virtuosa porque, de facto, os resultados que decorrem deste processo são resultados bons 
para a nossa capacidade e por isso, fundamentalmente, bons para a nossa população. 
A capacidade que as juntas têm, beneficiando da proximidade, da sua pequena dimensão, de respostas 
rápidas e eficazes a estes problemas que são delegados, têm-se revelado como uma resposta muito 
positiva o que tem justificado amplamente que, a cada mandato, se renove a delegação com as 
adequações que, num ou noutro momento, se revelaram necessárias. Há quatro anos foi incluída uma 
nova competência, que foi a da conservação dos pavimentos pedonais, e também aí esta experiência se 
revelou positiva e, por isso, aquilo que se propõe agora é que se mantenha a estrutura dos contratos 
interadministrativos. 
Consideram que não seria oportuno fazer alterações, exatamente por aquilo que estavam a falar ainda há 
pouco, uma vez que está na eminência de acontecer um processo de transferência de novas 
competências, que envolve também as juntas de freguesia, e poderão daqui resultar diferenças e 
alterações que terão depois de enquadrar e por isso fazer alterações à estrutura da delegação de 
competências não lhes parece oportuno, nem lhes parece que fosse verdadeiramente benéfico porque, de 
facto, a estrutura de delegação de competências que têm é adequada às condições, às realidades 
concretas do concelho, das freguesias, dos serviços municipais, e por isso propõem que ela se mantenha 
com um reforço das verbas, uma atualização no sentido de reforço, porque é importante que seja mantida 
ou, se possível, reforçada a capacidade de intervenção das autarquias. 
A variação global ronda os sete por cento e este valor resulta de atualizações dos valores dos diversos 
coeficientes que enquadram os cálculos das transferências nas diversas áreas, sendo que a percentagem 
de variação é diferente, sendo maior na competência relativa à conservação de pavimentos pedonais, 
porque pensam que aí, até porque é uma competência que só tem quatro anos e a análise que se faz é de 
que é importante que haja um reforço, há margem e necessidade de ir mais longe, onde se faz uma 
atualização de vinte por cento. Faz-se uma atualização de dez por cento no que diz respeito à conservação 
das escolas, que é também uma área fundamental à qual todas as autarquias do concelho dão grande 
importância e onde existe um grande trabalho, e é preciso continuar a manter e reforçar esse trabalho, e 
faz-se uma atualização de cinco por cento nas verbas respeitantes à competência relativa ao mobiliário 
urbano, porque pensam que aí se trata apenas de uma atualização, uma vez que há alguma consolidação 
da prática desta competência, do trabalho que é desenvolvido nesta área, e pensam que é apenas de 
manter a capacidade de intervenção das autarquias. 
Existem três situações que saem do quadro conjunto para as quatro freguesias que são o cemitério de 
Alhos Vedros, a praia do Rosário e o mercado da Baixa da Banheira, que são especificidades de cada uma 
destas freguesias que têm o devido enquadramento nos protocolos e que divergem do tronco comum das 
outras quatro competências que são iguais para todas, como não podia deixar de ser. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Sr. Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Palma e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, 
quem pretendesse intervir manifestasse essa intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Palma do PS 
O exercício das competências fiscalizadoras desta Assembleia exige que tenham conhecimento dos 
elementos relevantes e, na discussão desta matéria, é importante, quanto ao Grupo, terem o adequado 
balanço da experiência desta aplicação, nomeadamente, os relatórios das freguesias. Nesse sentido, se 
as juntas de freguesia elaboram um relatório que avalia esta aplicação, por que razão, tendo o Grupo 
Municipal do Partido Socialista solicitado ao Presidente da Assembleia a disponibilização deste relatório, 
não obtiveram, efetivamente, resposta? Sendo assim, de que maneira é feita a avaliação por parte da 
Câmara? 
Por fim, questionam qual é afinal a avaliação de delegações de competências que é feita, no caso concreto, 
da freguesia de Alhos Vedros? Qual é a avaliação do apoio ao movimento associativo, da manutenção e 
conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais, da conservação e pequenas reparações 
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nos estabelecimentos do primeiro ciclo do ensino básico, pré-escolar e manutenção dos espaços 
envolventes, da manutenção e reparação do mobiliário urbano instalado no nosso espaço público? 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Referindo-se ao contrato de execução de delegação de competências da União das Freguesias de Gaio-
Rosário e Sarilhos Pequenos, apesar do poder central estar cada vez mais sensibilizado para descentralizar 
competências para os municípios, o mesmo não se tem verificado entre a Câmara Municipal e a União das 
Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos. O texto continua igual, pelo menos há dezasseis anos, 
prova disso é que só mudou o nome para “Contratos de Execução de Competências Delegadas”. Por erro 
até o nome “Junta de Freguesia” aparece quando devia aparecer “União das Freguesias”. 
Faltou sempre por parte do executivo da Câmara Municipal da Moita, ao longo dos vários mandatos, uma 
clara intenção de delegar competências mas, porque entendem que este documento é um instrumento de 
trabalho muito importante para a União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, o Grupo 
Municipal do PS vai votar favoravelmente este documento. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Este tipo de descentralização tem um longo historial no concelho e tem tido um trabalho, na opinião da 
CDU, que tem méritos, tem bastantes méritos, e sabem que se não fossem os protocolos de 
descentralização muitas das freguesias, e agora uniões de freguesias, não poderiam prestar os serviços 
que prestam à população. 
No entanto, porque aparentemente existe algum desconhecimento de parte de quem não tem tido o 
cuidado de procurar a informação, considera que podia ser importante que os senhores presidentes de 
junta e uniões de freguesias aqui presentes pudessem, de viva voz, prestar o seu testemunho acerca do 
modo como estes protocolos têm ajudado ao trabalho das suas autarquias e dos seus territórios, no auxílio 
direto à população, nas matérias que aqui estão descritas. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Estes contratos que agora se trazem aqui são os possíveis, como o senhor Presidente da Câmara já 
explicou, e são os possíveis porque apesar de ter havido uma promessa de que estariam, nesta legislatura, 
com novas competências, com trabalho estruturado, não aconteceu. O Governo falhou a promessa e, para 
além de falhar a promessa, falha aqui uma oportunidade de fazer as coisas bem-feitas porque estes 
pacotes de descentralização fazem-se em todo o lado. Por exemplo, em França demoraram quinze anos 
com estudos, na Alemanha demoraram quinze anos com estudos, em Portugal não, fazem-se umas 
reuniões com o PSD e anuncia-se que está feito, sem ouvir as associações que representam as autarquias. 
O próprio, que gosta muito de estudos, bem como todos nesta sala, devem ficar muito preocupados porque 
não sabem o que é que se passa, o que é que foi feito e porque é que se exclui metade dos portugueses 
representados pelas outras forças políticas e se escolhe como parceiro o tal PSD, que parece que agora é 
o suporte do Partido Socialista na Assembleia da República. São “paixões de primavera” ou coisa assim 
do género. E isto faz-se de forma simples, faz-se com estudos, com um debate público, envolvendo as 
autarquias, os seus representantes, os trabalhadores, mas não foi feito. E não foi feito porquê? Qual é o 
medo? Isto foi assim em todo o lado que se fez bem feito, portanto, este processo está “ferido de morte” 
e, como o Presidente da Câmara disse, o que vem aí é uma série de serviços desconcentrados, que vão 
ter que ter resposta para a tutela, e vão ver qual é o envelope financeiro que por aí vem. 
Quanto às outras desconcentrações de serviços que houve lembra-se perfeitamente que herdaram escolas 
velhas, partidas, e as autarquias fizeram o trabalho que está à vista, as câmara e as juntas, nem todas, 
mas aqui no concelho está à vista de toda a gente. Aliás, convidou os membros da Assembleia a 
percorrerem as escolas do concelho e outras que vão ter uma surpresa muito agradável, porque os 
dinheiros do protocolo de descentralização de competências podem ser lá bem avaliados, e é melhor ver 
aquilo do que um bocado de papel. 
Uma coisa que é um atentado à inteligência de toda a gente, e que dificulta este trabalho que têm que 
fazer, é o facto de o PS ter prometido, antes das eleições, restaurar todas as freguesias, porque não 
concordavam com a extinção de freguesias, e não o fez. Falhou a promessa, mais uma vez a palavra dada 
não é cumprida, e agora até diz que não o vai fazer e já chutou mais lá para a frente. E aqui no concelho 
não têm duas freguesias extintas têm quatro, quatro freguesias extintas com pressupostos mentirosos, 
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“aldrabões”, que enganaram e prejudicaram a população, porque diziam que haveria mais dinheiro para 
as freguesias e não houve, que haveria mais competências para a freguesia, e agora é o próprio que está 
a mentir porque isso houve. Podem licenciar cauteleiros, podem licenciar arrumadores de carros e mais 
uma ou duas, e algumas delas até as têm mas nem sequer estão regulamentadas, portanto, é verdade, 
têm mais competências, menos dinheiro, mas mais competências. 
Depois, brinca-se aqui com princípios constitucionais, porque diz a lei fundamental do país que o dinheiro 
que o país faz deve ser repartido pelos diferentes níveis de poder e aqui não é assim. O poder central fica 
com o que lhe apetece e depois arranja uma forma, com uns impostos, com um princípio do utilizador-
pagador ou do contribuinte-utilizador, já não sabe bem, e nunca sabem o dinheiro que têm, às vezes têm 
uma parte, outras vezes não têm uma parte. Pelo menos, em relação à Câmara Municipal da Moita, e pode 
falar em nome de todas as freguesias, sabem que é um parceiro de confiança em quem podem confiar, 
confiar para executar as coisas e até confiar para irem além do protocolo, porque gostam de ir além do 
protocolo. Este processo que têm feito ao longo de anos é exemplar e por várias razões, porque no 
município da Moita já tiveram várias realidades e tiveram autarquias de cores políticas diferentes, e nunca, 
mas nunca, a Câmara Municipal, fosse com que eleito fosse, prejudicou uma autarquia por ter uma cor 
diferente, nunca. 
No concelho vizinho, porque gosta de pôr os nomes e uma vez que estão numa terra de touros, de “chamar 
os bois pelos nomes”, disse passou-se uma coisa vergonhosa porque a Junta de Freguesia de Sarilhos 
Grandes teve durante quatro anos sem receber um tostão da descentralização do município do Montijo. 
Será isto o “orçamento participativo”? Castigar uma população só porque não vota naqueles que querem? 
Agora já está resolvido, mas aconteceu e conhece mais casos, e o Partido Socialista é especialista nestas 
coisas. 
Quando, e lembra-se que foi mandatado pela Assembleia para ir ao Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e foi por direito próprio ao Congresso da Associação de Freguesias, vão os quatro 
presidentes de junta mais os presidentes de assembleia e, por vezes, estão em conversas com outros são 
olhados com muita desconfiança, porque a relação das juntas com as câmaras não é esta que têm aqui. 
O que lhes dizem é “ai o presidente da câmara chateou-se não vem dinheiro” e “ai o presidente da câmara 
não assina protocolos”, mas é assim em Lisboa, nalguns sítios até com coisas combinadas, no norte ainda 
é pior e por alguns sítios do Algarve é igual. 
Portanto, aqui na Moita as coisas são construídas em conjunto, esteja quem quer estiver nas autarquias. 
Se estiver o PS está o PS e não são prejudicados, se estiver a CDU está a CDU e não são prejudicados. Há 
um tronco comum, facilmente entendível para todos, e os protocolos respeitam um munícipe da Baixa da 
Banheira, de Sarilhos Pequenos, da Moita, de Alhos Vedros, do Vale da Amoreira ou do Gaio-Rosário, 
porque a ideia é tratar todos por igual e não castigá-los perante as opções políticas que tomam e que são 
livres de tomar. 
Há pouco convidou a visitarem as escolas, mas também podem ver o trabalho que é feito no movimento 
associativo, um trabalho extraordinário, e basta consultar algumas das agendas que estão disponíveis 
para verem o trabalho do movimento associativo e, em muitos casos, as autarquias estão por trás, seja na 
cedência dos palcos, na cedência do som, no apoio financeiro e na organização dos eventos. Têm eventos 
no concelho da Moita que são patrocinados pelo município e construídos em conjunto com associações e 
com as freguesias dos quais, se calhar, o Aletismoita é o melhor exemplo, onde toda a gente constrói, o 
município tem um papel de parceiro e não de dono, e isto são casos de sucesso em todo o lado e, portanto, 
também é descentralização. 
Nunca, mas nunca, logo não tem essa experiência, e já trabalhou como presidente de junta com dois 
presidentes, teve numa discussão com um presidente da câmara ou com um vereador onde se sentisse 
rebaixado por ser presidente de junta, sempre foi tratado por igual e sempre viu os outros presidentes, 
fossem de que partido fosse, ser respeitados da mesma forma. Acha que isto é participar, acha que isto é 
ter sentido democrático e, infelizmente, por aquilo que ouvem, não haverá muitos mais casos deste no 
país, portanto, este protocolo é o possível, não sabem se o vão ter de mudar a meio do caminho porque, 
efetivamente, aquele processo de descentralização devia ter sido estudado e devia ter sido aprovado no 
mandato como foi prometido. Não sabem o que é que aí vem, possivelmente vão ter de o alterar, o que é 
um muito mau trabalho do Governo, ainda por cima com o PSD a ir atrás para ficar bem na fotografia, e 
não percebem que estão a fazer mal ao país. 
Repetiu que aqui eram necessários estudos, era necessário o envolvimento das populações, das 
autarquias, das estruturas representativas das autarquias, para se construir uma coisa como deve de ser 
e para, de uma vez por todas, se corrigir aquilo que foi mal feito e para se fazer aquilo que tem de ser feito, 
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a regionalização e dotar as autarquias de todas as componentes para fazer o trabalho. Para que não haja 
dúvida, uma junta de freguesia é mais eficiente a tratar de alguns problemas do que uma câmara, uma 
câmara é mais eficiente a tratar de alguns problemas do que uma região e uma região será mais eficiente 
a tratar de alguns problemas do que um governo. Isto é poupar dinheiro ao erário público, isto é tornar a 
gestão da coisa pública mais participada e mais transparente para todos, e isto é o que não foi feito e não 
está a ser feito. 
 
Sr. Miguel Santos do PS 
Referindo-se ao contrato de execução de delegação de competências da Junta de Freguesia da Moita, de 
acordo com o ponto três do artigo segundo, a Câmara Municipal da Moita irá proceder à correta 
monitorização dos recursos financeiros cedidos à Junta de Freguesia da Moita, resultante do contrato 
apresentado, pelo que questionou a forma como a Câmara Municipal procederá a essa monitorização. 
No artigo sexto, a avaliação de execução do contrato, a Junta de Freguesia da Moita compromete-se a 
enviar trimestralmente à Câmara Municipal o relatório de receitas e despesas aplicadas em cada 
competência delegada, as principais ações realizadas e ações previstas que não foram realizadas e uma 
apreciação global, pelo que perguntou que critérios serão aplicados na apreciação global do contrato com 
a Junta de Freguesia da Moita e se a Câmara Municipal identificar que o contrato não está a ser cumprido, 
como procederá. 
Concluindo, a Câmara Municipal da Moita procede a um incremento de sete por cento em relação às verbas 
transferidas no mandato anterior para as mesmas delegações, o que é de saudar, embora ainda se tenha 
de ir um pouco mais longe, bem como o facto de a prática de descentralização de delegações de 
competências entre órgãos de poder local, reconhecendo ser este o caminho a seguir para uma sociedade 
mais democrata e mais combatente das assimetrias sociais e de maior aproximação dos cidadãos dos 
centros de poder local. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Já aqui foi referido pelos camaradas da bancada da CDU que o antecederam que este processo é, de facto, 
um processo exemplar, e não é exemplar apenas porque lhes apetece dizer, é exemplar porque o historial 
que antecede todo este processo assim o documenta e também é exemplar porque grande parte das 
questões que, inclusive, são aqui colocadas estão clarinhas no conteúdo dos próprios protocolos. Estes 
protocolos estão perfeitamente claros quanto à caracterização de cada uma das juntas de freguesias em 
termos de quantidades, em termos da definição das competências que são delegadas, em termos de 
verbas a transferir, pelos valores unitários que aqui estão claros, e até relativamente a algumas normas e 
especificações técnicas que são escritas de forma clara, de forma perfeitamente percetível, mesmo para 
quem não é especialista na matéria, porque nas juntas de freguesia não há técnicos, nas juntas de 
freguesia só há técnicos se o forem enquanto eleitos. Há trabalhadores, há assistentes operacionais mas 
não há técnicos a dirigir para interpretar um caderno de encargos ou fazer um concurso, portanto, estes 
protocolos, ao serem redigidos de forma clara, são um instrumento importantíssimo para quem os vais 
aplicar no terreno e, principalmente, pela transparência que incutem nos mesmos, porque é dito o que é 
feito, a forma correta de como deve ser feito e trata todas as freguesias por igual, fazendo a diferença 
naquilo que é diferente, como já aqui foi explicado. 
Diria que estão a poucos dias de mais um aniversário do 25 de Abril e se há processo, se há documento 
que ilustra todo o espírito democrático que se vive no concelho da Moita ao longo de muitos anos é, 
exatamente, estes protocolos e o respeito com que o município sempre tem tratado as juntas de freguesia. 
Tem o orgulho, e permitam-lhe a imodéstia, de já ter sido presidente de uma junta de freguesia, da junta 
de freguesia da sua terra, a Moita, e o seu executivo sucedeu um executivo que tinha sido eleito pelo 
Partido Socialista e o protocolo que o sucedeu foi negociado, exatamente, nos mesmos termos, sem tirar 
nem pôr, sem haver qualquer diferenciação de cor política porque “este é mais amigo daquele ou o outro 
é mais amigo do outro”. Não, isto é aquilo que chamam espírito democrático, é aquilo que se chama 
democracia, e também já aqui foi dito, e convém, às vezes, olhar para os exemplos aqui ao lado, aqui bem 
perto, do “porque eu não gosto de determinada cor politica”, e atenção que quando se colocam 
determinadas opiniões muito exacerbadas de “este é de uma cor, o outro é de outra e então não é da 
minha cor está feito ao bife”, passe a expressão, e isso já se passou no município aqui ao lado, e passa-
se em muitos outros municípios por aí fora, onde a figura do presidente de junta é quase a do individuo 
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que vai de chapéu na mão ter com a sua entidade, o senhor presidente da câmara, pedir uma “esmolinha”, 
ou que vai ter com o senhor secretário de Estado A, B ou C. 
Não é esse o poder local democrático que defendem, e é isso que lhes faz a diferença, e sobre estes 
protocolos permitam-lhe insistir, uma vez mais, porque se há mais-valias, se há obra feita, se há 
construções de que se orgulham no concelho da Moita, esta obra é uma obra imaterial, é uma obra da 
democracia e é uma obra da democracia construída nesta terra, no pós 25 de Abril, mas também com 
muitos democratas que aprenderam e se formaram na sua luta contra o fascismo no antes do 25 de Abril. 
 
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 
O requerimento que foi apresentado para terem conhecimento dos relatórios das juntas de freguesia 
chegou-lhe nos últimos dias da semana passada e será respondido em devido tempo, porque não foi 
possível compilar a informação e enviá-la a tempo desta reunião. 
Quanto à prestação de contas que é feita, e quando se fala de avaliação de contas, entendem que esta 
prestação é mais uma prestação objetiva do que propriamente uma tutela de mérito. Consideram que, 
quando se descentraliza, dá-se autonomia, que é aquilo que nas descentralizações governamentais, as 
ditas descentralizações governamentais, não acontece. E dar autonomia é dar os recursos e dar a 
liberdade, dentro de parâmetros que, aliás, estão bem definidos e bem claros, de gerir e de intervir. Por 
isso, não se trata aqui de fazer tutelas de mérito, ou seja, chegar ao fim de cada ano ou de cada mandato 
e dizer que este tem bom, o outro tem muito bom, outro tem assim-assim, não se trata disso, trata-se de 
apresentar aquilo que é uma obrigação de qualquer entidade pública, contas, receberam x para este fim 
e aplicaram neste fim, e a tutela que é feita nesta matéria é esta. 
Depois, há uma outra avaliação que não é fundamentalmente feita pelo município, é feita também pelos 
munícipes quando renovam a confiança, ou não, nos executivos e nas gestões autárquicas. Se as escolas 
estivessem mal cuidadas, ou se as diversas áreas de intervenção das juntas não estivessem a ser 
cumpridas seriam, seguramente, penalizados por isso, portanto, essa é uma avaliação que é feita à vista 
desarmada e a avaliação do trabalho das juntas no nosso concelho faz-se à vista desarmada. 
Visite-se, como já aqui foi dito, as nossas escolas e veja-se o muito que ali é feito no imediato. Há uma 
característica que é fundamental, e é um dos indicadores que não têm e que verdadeiramente nem é 
muito importante mas, atualmente, há alguma obsessão com as estatísticas e um dia ainda poderão tentar 
fazer uma estatística do tempo de resposta aos pedidos das escolas, seja quando o vidro se parte, quando 
o autoclismo se parte, e diria que o tempo de resposta das juntas de freguesia, muitas vezes, se conta por 
minutos, é absolutamente extraordinário o trabalho que as juntas fazem nesta matéria e, portanto, essa é 
a melhor avaliação que podem fazer. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos 
a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
5 – Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
04/04/2018: 



   Página 63 de 91 

“A prática tem demonstrado que a delegação de competências do Município nas juntas de freguesia do 
Concelho da Moita é um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e 
oportuna em razão das necessidades das comunidades locais. 
Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 
papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 
problemas e intervenção na sua solução. 
Desta feita, à luz da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 
Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade 
interinstitucional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos 
recursos disponíveis contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das 
freguesias na promoção da democracia participativa. 
Decorridos quatro anos de vigência da delegação de competências no quadro legal da Lei nº 75/2013, 
considera-se que é de manter a atual estrutura das competências delegadas, além do mais porque se 
estará num período de transição para um novo quadro de competências que resultará da implementação 
do pacote de descentralização administrativa que está em discussão. 
Considera-se portanto que apenas é oportuno neste momento atualizar os valores que enquadram a 
delegação de competências, permitindo desta forma reforçar a capacidade das Freguesias darem resposta 
às competências que assumem. 
Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 
são um singelo mas significativo contributo do Município de Moita a favor da descentralização e 
democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 
direito de participação das populações.  
Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 
1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União das Freguesias da 

Baixa da Banheira e Vale da Amoreira nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 133.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na União das Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 132.º e 133.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Mais se propõe que nos termos da línea m) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
os projetos de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Execução de 
Competências Delegadas na União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, sejam 
submetidos, para efeitos de autorização, a deliberação da Assembleia Municipal.” 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos 
a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
6 – Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
04/04/2018: 
 
“A prática tem demonstrado que a delegação de competências do Município nas juntas de freguesia do 
Concelho da Moita é um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e 
oportuna em razão das necessidades das comunidades locais. 
Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 
papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 
problemas e intervenção na sua solução. 
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Desta feita, à luz da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 
Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade 
interinstitucional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos 
recursos disponíveis contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das 
freguesias na promoção da democracia participativa. 
Decorridos quatro anos de vigência da delegação de competências no quadro legal da Lei nº 75/2013, 
considera-se que é de manter a atual estrutura das competências delegadas, além do mais porque se 
estará num período de transição para um novo quadro de competências que resultará da implementação 
do pacote de descentralização administrativa que está em discussão. 
Considera-se portanto que apenas é oportuno neste momento atualizar os valores que enquadram a 
delegação de competências, permitindo desta forma reforçar a capacidade das Freguesias darem resposta 
às competências que assumem. 
Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 
são um singelo mas significativo contributo do Município de Moita a favor da descentralização e 
democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 
direito de participação das populações. 
Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 
1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia da Moita nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 133.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na Freguesia da Moita nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 132.º e 133.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Mais se propõe que nos termos da línea m) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
os projetos de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Execução de 
Competências Delegadas na Freguesia da Moita, sejam submetidos, para efeitos de autorização, a 
deliberação da Assembleia Municipal.” 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi 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. 
 
 
7 – Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
04/04/2018: 
 
“A prática tem demonstrado que a delegação de competências do Município nas juntas de freguesia do 
Concelho da Moita é um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e 
oportuna em razão das necessidades das comunidades locais. 
Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 
papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 
problemas e intervenção na sua solução. 
Desta feita, à luz da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 
Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade 
interinstitucional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos 
recursos disponíveis contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das 
freguesias na promoção da democracia participativa. 
Decorridos quatro anos de vigência da delegação de competências no quadro legal da Lei nº 75/2013, 
considera-se que é de manter a atual estrutura das competências delegadas, além do mais porque se 
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estará num período de transição para um novo quadro de competências que resultará da implementação 
do pacote de descentralização administrativa que está em discussão. 
Considera-se portanto que apenas é oportuno neste momento atualizar os valores que enquadram a 
delegação de competências, permitindo desta forma reforçar a capacidade das Freguesias darem resposta 
às competências que assumem. 
Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 
são um singelo mas significativo contributo do Município de Moita a favor da descentralização e 
democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 
direito de participação das populações.  
Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 
1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União das Freguesias do 

Gaio Rosário e Sarilhos Pequenos nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 133.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na União das Freguesias do Gaio 
Rosário e Sarilhos Pequenos nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 132.º e 133.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Mais se propõe que nos termos da línea m) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
os projetos de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Execução de 
Competências Delegadas na União das Freguesias do Gaio Rosário e Sarilhos Pequenos, sejam 
submetidos, para efeitos de autorização, a deliberação da Assembleia Municipal.” 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi 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. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
A título de contributo, e por aquilo que entendeu da intervenção do Sr. Pedro Mateus, as uniões de 
freguesia têm uma junta de freguesia, um executivo de freguesia, e o que queriam era ter, no caso da 
União das Freguesias do Gaio Rosário e Sarilhos Pequenos as duas freguesias, e no caso da União das 
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira as duas freguesias, mas é uma junta e uma freguesia 
que resulta daquilo que foram obrigados que é a União das Freguesias do Gaio Rosário e Sarilhos 
Pequenos. 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto da CDU proferida pelo Tesoureiro da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Sr. Henrique 
Ribeiro, subscrita pelas juntas de freguesia do concelho 
“Estes contratos de delegação de competências têm como pressuposto central que as juntas de freguesia, 
pela sua proximidade aos cidadãos, fiquem a dispor de uma maior capacidade de atuação. 
São as populações que mais ganham com este trabalho conjunto que dinamizamos nas mais vastas áreas 
de intervenção, um esforço dinâmico e sério que representa a essência do Poder Local Democrático. 
Os contratos que hoje aqui aprovamos é um significativo contributo da Câmara Municipal em prol do 
desenvolvimento local. 
O compromisso que as juntas de freguesia do concelho assumem, visa diretamente a resolução mais 
célere, adequada e racional, dum conjunto vasto de situações decorrentes da vida comunitária e são um 
contributo muito importante para a dignificação e reforço das freguesias, essencialmente no domínio da 
execução de competências delegadas e dos meios financeiros adequados. 
Os executivos das juntas de freguesia do concelho consideram uma medida profícua, inteligente, dum 
projeto político comum e com reflexos muito positivos na melhoria da qualidade de vida das populações.” 
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8 – Minuta de Protocolo entre o Município da Moita e a EDP Distribuição para alteração do Anexo I do 
Contrato de Concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão (Novo Anexo I) 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
11/04/2018: 
 
“A EDP Distribuição, por concessão do Município da Moita, é a concessionária, em regime de serviço 
público, da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, na área deste Município, através do Contrato 
de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no Município da Moita (doravante 
Contrato de Concessão), renovado em 12 de julho de 2002, nos termos da Portaria n.º 454/2001, de 05 
de maio e de acordo com o contrato – tipo, publicado em anexo à referida Portaria. 
Enquanto concessionária da distribuição da energia elétrica em baixa tensão, a EDP Distribuição é, 
designadamente, responsável pelo estabelecimento e, em regra, pela conservação das redes de 
iluminação pública dos municípios, tendo vindo a instalar nas redes de iluminação pública os aparelhos 
de iluminação e respetivos suportes designados como “de tipo corrente” nos termos do Contrato de 
Concessão. 
Esses equipamentos de tipo corrente encontram-se identificados no Anexo I ao Contrato de Concessão, 
refletindo, ainda hoje o paradigma tecnológico e de mercado de 2001.  
Contudo, nos termos do disposto no artigo 29.º do Contrato de Concessão, o Anexo I pode ser revisto de 
cinco em cinco anos, se tal se justificar, tendo em conta a evolução tecnológica e ou a redução dos custos 
e dos consumos, sem pôr em causa os níveis de iluminação aconselháveis, devendo ainda ser tido em 
conta, para cada tipo de rede, a utilização de lâmpadas de adequado rendimento, com observância dos 
critérios de normalização e mais eficiente racionalização de energia. 
Tendo presente a evolução tecnológica e de mercado verificada nos aparelhos de iluminação e respetivos 
suportes desde 2001 e, nomeadamente, o grau de maturidade atingido pelas luminárias com tecnologia 
LED, mostrou-se necessário alterar a definição dos tipos correntes a utilizar na iluminação pública dos 
municípios, identificados no Anexo I ao Contrato de Concessão. 
Por Protocolo celebrado em 13 de setembro de 2016, a ANMP e a EDP Distribuição procederam à revisão 
do Anexo I ao Contrato Tipo de Concessão, aprovado pela Portaria n.º 454/2001, de 05 de maio, 
formalizando uma nova redação deste Anexo, passando a denominar-se como “Novo Anexo I”. 
O “Novo Anexo I” só poderá ser aplicável aos municípios, mediante a celebração de Protocolo para o efeito 
entre cada município e a EDP Distribuição. 
Assim torna-se necessário que o Município da Moita e a EDP Distribuição celebrem um Protocolo em que 
o Anexo I do Contrato de Concessão seja alterado, nos termos da redação do “Novo Anexo I”, constante do 
Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP Distribuição. 
Face ao exposto, propõe-se que: 
A Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto nas alíneas ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e p), do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar 
entre o Município da Moita e a EDP Distribuição com a alteração do Anexo I do Contrato de Concessão para 
a redação do Novo Anexo I, que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante, e que a 
mesma seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal da Moita.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Trata-se de aprovar um protocolo cuja minuta foi acordada com a Associação Nacional de Municípios, já lá 
vão dois anos, que, no entanto, os municípios, e em concreto os municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa, consideraram não aprovar no imediato porque quiseram pressionar a EDP a ter alguma alteração 
nas suas condutas relativamente à aceitação da utilização de tecnologias mais modernas, porque aquilo 
que consideram é que o contrato de concessão existente com a EDP tem implícito esse princípio e tem 
explícito o princípio da substituição da tecnologia de vapor de mercúrio pela tenologia de sódio o que tem 
sido feito com injustificável lentidão pela EDP. Portanto, perante este acordo que tinha sido alcançado com 
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a Associação Nacional de Municípios, foi entendimento dos municípios da região, como já disse, não o 
assinar logo e transmitir à EDP esta posição pois pensavam que a EDP devia, de forma voluntária, aderir 
às mais modernas tecnologias e ter um comportamento mais favorável aos interesses públicos nessa 
matéria. 
Sendo verdade que houve algumas evoluções da parte da EDP, porque tem havido algumas intervenções, 
já de iniciativa própria, de substituição de tecnologia mais antiga por tecnologia led, porque deixaram 
também de se opor, como inicialmente faziam, à instalação de tecnologia led nas novas urbanizações e 
nas novas luminárias públicas, estão por isso criadas as condições para que este anexo ao contrato de 
concessão seja assinado, porque ele, efetivamente, define um conjunto de obrigações e de parâmetros de 
atuação da EDP no que respeita ao uso das mais modernas tecnologias. Porque isso é do interesse de 
todos, trazem agora este protocolo e a proposta da sua assinatura, até para que ele se constitua como 
ponto de não retorno relativamente à negociação do contrato de concessão que vai ocorrer a partir do ano 
que vem, uma vez que os contratos de concessão com os municípios cessam no próximo ano de 2019. 
Estes vão ter que ser renegociados e está a considerar-se fazer uma negociação conjunta no âmbito da 
Área Metropolitana de Lisboa, dos dezoito municípios da região. Este anexo incorporado na situação atual 
é, ao fim ao cabo, um ponto de não retorno, porque não vão depois, num futuro contrato, andar para trás 
em relação a este patamar que já se tenha atingido, e daí o interesse em que esta assinatura seja feita. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Figueiredo e que agradecia que, no decurso da sua 
intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse essa intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
O contrato de concessão que a esmagadora maioria dos municípios portugueses assinou há algumas 
dezenas de anos com a EDP Distribuição, na altura uma empresa pública, previa uma série de serviços 
que, infelizmente não foram prestados da maneira que o deviam ter sido. O Sr. Presidente já referiu o caso 
da atualização das tecnologias mais eficientes para a iluminação pública, mas existem critérios de 
manutenção e de intervenção de melhoria na rede de iluminação pública que não são respeitados, e isso 
é conhecido dos municípios, daí que alguns municípios, nos últimos anos, com a evolução tecnológica que 
se tem feito sentir, tenham tomado algumas opções que há uns anos atrás seriam totalmente impensáveis. 
Neste momento, alguns municípios já pensam em, acabado o contrato de concessão, não fazer novo 
contrato assumindo novamente a gestão da rede de distribuição, e outros municípios têm feito alguns 
contratos que, na prática, não são outra coisa que não seja uma PPP mascarada de um contrato de 
performance energética, que permite ao privado obter uma renda que não obteria de outra maneira, e 
sobrepondo-se ao contrato de concessão com a EDP. 
O município da Moita, felizmente, e não é por acaso, tem tido uma posição neste aspeto muito interessante 
porque, sempre que pode, sempre que existem financiamentos disponíveis, vai investindo em tecnologias 
de iluminação mais eficientes e, recentemente, ficaram a saber que cerca de mil e quatrocentas 
luminárias, a acrescentar a outras tantas que já existem, estão a ser instaladas perfazendo no seu total, 
cerca de vinte por cento os pontos de luz do concelho que vão ficar com iluminação mais eficiente. 
A questão que quer colocar à Câmara tem a ver, exatamente, com o fim dos contratos de concessão, sobre 
o modo como está previsto no município, isoladamente ou em conjunto com outros municípios, fazer esse 
novo contrato de concessão, ou não, para a gestão da rede de iluminação e para a rede de distribuição 
em baixa tensão nos próximos anos. 
 
Sra. Antonieta Mendoça do PS 
A questão que quer colocar é, essencialmente, sobre a substituição dos meios de iluminação e a que ritmo 
é que isso vai acontecer, se é à medida que as lâmpadas se vão fundindo que vão sendo substituídas, ou 
se haverá uma substituição simultânea, por setores, portanto, qual é o ritmo dessa substituição de 
lâmpadas, tanto na iluminação pública como ao nível das escolas, porque vê que uma das intervenções 
da Câmara nos edifícios escolares é a substituição de lâmpadas, continuamente, e porque, por exemplo, 
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lhe parece que os lustres que os iluminam aqui ainda têm as lâmpadas convencionais que deverão ser 
substituídas, e sabendo que, efetivamente, as lâmpadas led proporcionam uma economia de cerca de 
oitenta e cinco por cento do consumo, gostaria de saber qual é a celeridade que vai ser imposta a esse 
processo de modernização. 
 
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 
Sobre a renovação dos contratos aquilo que está, neste momento, a ser equacionado e a ser preparado, 
apesar de não se estar ainda a trabalhar nisso porque há matérias mais urgentes, com prazos anteriores 
e que estão, neste momento, a receber a atenção da Área Metropolitana e dos serviços da Área 
Metropolitana, é que se faça uma negociação conjunta, de alguma forma delegando as competências, 
delegando a tarefa de conduzir essa negociação à Área Metropolitana para negociar a renovação dos 
contratos de concessão, sendo que é compreensível que uma negociação feita nestas condições coloca 
os municípios, e em particular os municípios mais pequenos, numa posição de grande vantagem 
comparativamente à que teriam se negociassem sozinhos. Não é a mesma coisa negociar e ter quinhentos 
mil habitantes de Lisboa a entrar no negócio e ter, praticamente, dois milhões e meio de habitantes destes 
dezoito municípios numa negociação conjunta ou negociarem para o nosso território, sendo que o nosso 
nem sequer é um dos piores porque, pela sua concentração, é um território denso e os custos de 
distribuição de energia elétrica não são elevados, mas em concelhos com territórios como Palmela ou 
Montijo, por exemplo, com a extensão que têm, a sua posição, naturalmente, seria muito desvantajosa. 
Por isso, até agora, há acordo de todos os dezoito municípios para que esta negociação seja conjunta e 
isso será algo a fazer em 2019 porque, neste momento, há outros assuntos que exigem o trabalho dos 
serviços da Área Metropolitana no imediato. 
Sobre o processo de substituição há duas coisas distintas porque existem aquelas que são as tarefas de 
manutenção corrente da EDP, que tem os parâmetros que tem e a obrigação de substituir tecnologia antiga 
por tecnologia moderna, designadamente, como referiu há pouco, o mercúrio, que é uma tecnologia mais 
antiga, pelo sódio, e isso já estava previsto no contrato. Essa substituição é feita não só na substituição 
corrente mas em processos conduzidos pela EDP de renovação da rede, e aí os municípios têm, 
sistematicamente, feito uma crítica de que a rapidez com que a EDP faz esta modernização da rede não é 
a que desejavam, ainda assim ela vai acontecendo. 
Outro processo que tem estado a acontecer é através de um conjunto de programas e de candidaturas 
que, atualmente, nos últimos dois, três, quatro anos têm estado disponíveis para ações de melhoria da 
eficiência energética, não só na iluminação pública mas também nos edifícios municipais. Já candidataram 
várias operações, tiveram intervenções, primeiro de estudo e diagnóstico, em edifícios municipais, têm 
uma candidatura apresentada para intervenções de melhoria de eficiência energética na piscina municipal 
e têm também uma candidatura e um projeto que está a decorrer de substituição nas escolas. Na 
iluminação pública tiveram já algumas ações de mais pequena dimensão, também no âmbito de 
candidaturas, e têm agora esta, cujo contrato foi recentemente assinado, que é um programa de maior 
dimensão, do qual o membro da assembleia João Figueiredo falou, que se trata do PPEC - Programa de 
Promoção para a Eficiência Energética, um projeto com um valor global de duzentos e setenta e cinco mil 
euros, comparticipado a quarenta e cinco por cento, e que vai permitir a substituição de mil quatrocentas 
e sessenta luminárias no nosso concelho. Têm estado a ser emitidos, regularmente, avisos de programas 
de financiamento neste âmbito, quer de programas nacionais quer programas dos fundos europeus, 
através do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e irão 
continuar atentos e a concorrer a todas as oportunidades que tenham nesta matéria. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Prestados os devidos esclarecimentos, submeteu a proposta a votação. 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos 
a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
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9 – Criação do Projeto “Assembleia Municipal Jovem” 
 
A proposta infra foi apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista: 
 
»Está consagrado na Constituição da República Portuguesa (nº2 do art.º 70º) que a “política de juventude 
deverá ter como objetivos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de 
condições para a sua efetiva integração na vida ativa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à 
comunidade”. 
A participação cívica e cidadania são essenciais para o bom funcionamento da sociedade e fulcrais para 
que se consigam atingir padrões cada vez mais elevados de desenvolvimento social e humano. No entanto, 
tem-se vindo a assistir a um preocupante alheamento por parte dos jovens no que diz respeito a este tipo 
de envolvimento, sendo identificados consideráveis níveis de abstenção. 
Aliás, no Relatório parcial do Plano Nacional da Juventude de 2018, a “Participação Cívica e Cidadania” 
está classificada como sendo uma das áreas da juventude menos prioritárias face a outras como “emprego 
e empreendedorismo”, “saúde e bem-estar”, “habitação”, entre outras. 
Todavia, é importante estimular nos jovens a vontade de participação sabendo que podem ser uma voz 
ativa no debate dos temas que lhes são mais importantes. 
Uma das maneiras de contrariar a fraca adesão dos jovens é incentivar a sua participação através da 
criação de mecanismos que os sensibilizem para o exercício de cidadania, através, por exemplo, da 
implementação da “Assembleia Municipal Jovem” com o intuito de haver uma estreita colaboração entre 
o município, através do seu órgão deliberativo, e as escolas do concelho, para a educação para a 
cidadania. Aliás, este estímulo é ele também importante para aproximar os autarcas dos mais jovens, e 
obviamente o inverso. 
Numa sociedade onde impera um sistema democrático estável é fundamental que as pessoas 
compreendam, não só os princípios democráticos da tomada de decisão, mas que participem neste 
sistema. É ainda importante que estejam conscientes dos seus direitos e das suas responsabilidades nas 
esferas pública e privada. E nada melhor que começar a sensibilização pelas camadas mais jovens. 
O projeto “Assembleia Municipal Jovem” tem como principais objetivos: 
- Educar para a cidadania. 
- Estimular a participação cívica e política. 
- Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais. 
- Dar a conhecer o significado do mandato de membro da Assembleia Municipal e o processo de decisão 
da Assembleia, enquanto Órgão representativo de todos os munícipes. 
- Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu presente e 
o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político. 
- Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da 
tolerância, do respeito e da solidariedade. 
- Desenvolver sentimento de pertença à comunidade, na medida em que proporciona um contacto dos 
estudantes com os eleitos locais e com os assuntos do concelho. 
O propósito desta proposta é, na essência, adaptar a iniciativa “Parlamento dos Jovens”, promovida pela 
Assembleia da República, para o plano local, com as alterações que a Assembleia Municipal da Moita 
entender adequadas. 
Meramente a título ilustrativo o formato pode, por exemplo, seguir os passos indicados abaixo, entre 
outros, não dispensando a elaboração de um regulamento que defina o modo de execução do projeto, no 
todo: 
1º. inicialmente, a Assembleia Municipal Jovem começaria por ser direcionada paras duas escolas 
secundárias, a Escola Profissional da Moita e as do 3º ciclo do ensino básico do concelho; 
2º. a Assembleia Municipal da Moita escolhe o tema anual para ser discutido entre @s estudantes; 
3º. haverá um/a professor/a que ficará encarregue da organização da iniciativa em cada escola e pela 
articulação com a autarquia; 
4º. @s estudantes organizam-se em listas e elaboram as suas propostas mediante o tema definido pela 
Assembleia Municipal da Moita; 
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5º. as listas apresentam as suas propostas em plenários de escola. Os plenários terão a presença de um/a 
autarca da Assembleia Municipal que fará uma apresentação sobre as competências e funcionamento das 
autarquias locais e debaterá o tema escolhido com @s alun@s. Para este efeito, será elaborada uma 
apresentação em suporte digital, disponibilizada para todos os deputados, a fim de garantir a 
homogeneidade da mesma. 
6º. haverá um plenário de encerramento no local onde habitualmente ocorrem as reuniões da Assembleia 
Municipal da Moita, após toda a tramitação do processo 
Neste sentido, e considerando que a Assembleia Municipal Jovem promove junto dos jovens o exercício do 
direito de cidadania, os valores da democracia e da participação cívica, é da máxima importância que os 
autarcas sejamos exemplo de reflexão e debate de ideias na prossecução das atribuições e competências 
do poder local democrático. Assim, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, 
nomeadamente a alínea k) do nº 2 do art.º 25º , e da alínea a) do nº 1 do artº 53º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro (revista e alterada) e art.º 17º do Regimento, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 
1 -  Criar o projeto “Assembleia Municipal Jovem” a cargo da Assembleia Municipal da Moita; 
2 -  Que o projeto “Assembleia Municipal Jovem” inicie no ano letivo 2018/2019; 
3 -  Que no ano de implementação o projeto dirija-se às escolas do 3º ciclo do ensino básico, às escolas 
do ensino secundário e do ensino profissional, do concelho; 
4 -  Que no segundo ano de implementação o projeto seja alargado ao 2º ciclo do ensino básico; 
5 -  Que seja mandatada a Comissão de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade 
para elaborar o Regulamento da “Assembleia Municipal Jovem”, de modo a ser presente a deliberação até 
à reunião ordinária de setembro, inclusive. 
Mais se propõe a aprovação em minuta da presente deliberação para produção imediata de efeitos. 
Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao Partido Socialista que procedesse à apresentação da proposta. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
A proposta que o Partido Socialista hoje aqui apresenta não é nada mais nada menos que a adaptação do 
Parlamento dos Jovens, promovido pela Assembleia da República, para o plano local. 
Como alguém aqui disse, na reunião da passada sexta-feira, a melhor forma de promover a participação 
das pessoas era explicar-lhes como se processam as autarquias locais, explicando os órgãos e para que é 
que funcionam, pelo que consideram que isto é uma boa forma de estimular, neste caso, os jovens, os 
alunos do ensino básico e secundário, para entenderem os órgãos que compõem as autarquias locais. 
Ainda que proponham o formato da Assembleia Municipal Jovem estão, no entanto, abertos a sugestões 
e, para esse fim, também mandataram a Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, 
Juventude, Cidadania e Igualdade para elaborar o seu regulamento. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição da 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro e 
que agradecia que, no decurso da sua intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse essa intenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro 
O que quis transmitir aos proponentes da proposta é que a bancada da CDU leu atentamente a proposta, 
trabalhou e, de algum modo, não nega a necessidade de, eventualmente, se desenvolver um projeto que 
se possa assemelhar. Acontece que há uma realidade no nosso concelho que é a existência do Fórum da 
Juventude que já vai, neste momento, na sua décima quarta edição, cuja reunião ocorrerá na Feira de 
Projetos Educativos, que é um local onde estão representadas associações de jovens, de caráter formal e 
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informal, onde já estão representados cerca trinta grupos de jovens, salvo erro, e é um local onde se 
desenvolve trabalho também de formação cívica dos jovens, no sentido de dinamizar os jovens a tomarem 
as suas iniciativas, a definirem os seus objetivos, os seus ideais, aquilo que eles pretendem para si 
próprios. 
Neste sentido, propõem a reestruturação da proposta apresentada, para analisarem em conjunto, no 
âmbito da Comissão Permanente, para que o trabalho de um eventual projeto destes não venha a colidir, 
de maneira nenhuma, com o Fórum da Juventude, procurando antes fazer um trabalho colaborativo, 
perceber onde é que o Fórum também tem desempenhado esse papel, uma vez que sabe, porque 
entretanto falou com os vereadores para se tentar inteirar, que o Fórum já tem algum trabalho 
desenvolvido no âmbito das escolas, e daí que, neste momento, não vejam necessidade de haver trabalhos 
duplicados. 
Assim, elaboraram um texto, que poderá transmitir, no sentido de cortar uma série de etapas da proposta 
apresentada, onde colocaram a hipótese de baixar à Comissão a análise, em conjunto com o Fórum da 
Juventude e, eventualmente, ver a pertinência de um projeto destes. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Quer apenas tecer algumas considerações para ajudar à discussão, porque a proposta da CDU já foi 
apresentada, e muito bem, pela 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, porque foi aqui dito, e 
bem, que a democracia participada “faz-se fazendo”, porque ganham experiência ao fazer e, tendo uma 
estrutura que tem tido muito bons resultados, que é o Fórum da Juventude, eles devem estar a trabalhar 
isto é devem dar um contributo para a sua criação. 
No entanto, há duas questões que se têm de salvaguardar na Assembleia Municipal, a primeira é a de que 
podem, e devem, ir mais além do que uma assembleia de estudantes., devem ter uma assembleia de 
jovens com jovens trabalhadores, com jovens dirigentes associativos, e assim terão a ganhar, e o Fórum 
tem esse espírito e pode contribuir com este espírito isto de “ir mais além e fazer melhor do que os outros 
já fazem”, tem ainda outra vantagem que é o ter um poder de aglutinação de jovens completamente 
diferente, porque vai para além das escolas e conta com as escolas, portanto, tem tudo a ganhar. 
O que propõem queima etapas, melhora a proposta do Partido Socialista, que é válida e é pertinente, e 
consideram que, sendo assim, e tendo estas alterações, ou estas sugestões, sendo aceites, ficam todos a 
ganhar e faz-se aqui um belo caminho para darem condições aos jovens estudantes e trabalhadores para 
que possam participar no processo democrático de construção de um futuro melhor na sua terra, que é 
também para isso que cá estão. 
 
Sr. Rui Pedro Garcia da CDU 
Vai dar o seu testemunho porque, no mandato passado, fez parte da junta de freguesia e tinha a 
responsabilidade dos assuntos relativos à juventude, tendo assistido a várias sessões do Fórum da 
Juventude, ao seu nascimento, ao seu crescimento e acha que é uma realidade que é exemplar pela 
quantidade de jovens que agrega, de forma informal, grupos de jovens, jovens de proveniências sociais e 
culturais diferentes, jovens com interesses diversos, seja na música, seja na dança, seja nas artes, seja 
no cinema. 
Considera que esta proposta do Partido Socialista é importante, deve haver também este alargamento às 
escolas, estimular esta participação cívica mas, existindo esta realidade no nosso concelho, que acha que 
é exemplar, por ser uma instituição que é capaz de agregar tantos jovens e que tem vindo a crescer, uma 
instituição que não é formal e, nesse sentido, acha que é mais próxima dos jovens por não ser formalista 
e porque, tanto quanto sabe, o próprio Fórum também tem como objetivos previstos de se alargar às 
escolas e aos estudantes, acha que seria importante, na comissão, verem em que moldes se podem 
integrar estas ideias e alargar aos jovens e principalmente aos jovens estudantes as escolas. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Quando teve conhecimento da proposta apresentada pelo PS, que tem méritos, foi procurar alguns autores 
que tivessem refletido sobre o assunto e encontrou uma socióloga e psicóloga da Universidade do Minho, 
com um trabalho interessante que faz algumas comparações com estes modelos de participação cívica de 
estudantes, não só em Portugal mas também nalguns países onde estes modelos estão mais 
desenvolvidos, nomeadamente nos países nórdicos. Uma das coisas que é referida é, exatamente, a 
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questão do formalismo do órgão de participação. Os parlamentos jovens têm os seus méritos, têm as suas 
virtudes, mas muitas vezes acabam por ser vistos como um local para os jovens políticos, ou os jovens 
aspirantes a políticos, que terá o seu interesse mas afasta um vasto número de outras participações, pelo 
que nos modelos que pôde verificar nos artigos da Professora Gabriela Trevisan, nos modelos mais 
abertos, participados, até no modelo de organização do próprio órgão, são aqueles em que os jovens mais 
reconhecem a sua própria participação. 
Isto serve para poder ajudar à discussão que a CDU propõe porque o que pretendem é, exatamente, que 
não exista um órgão formal que se venha substituir a um órgão participado a vários níveis, que é o Fórum 
da Juventude, portanto, devem trabalhar numa solução, numa solução participada pelos jovens, em que 
os jovens se revejam e que façam a sua reflexão e a sua participação cívica. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
Esteve a ouvir com atenção as intervenções, e não tirando mérito ao trabalho que está a ser desenvolvido 
pelo Fórum da Juventude, a Assembleia Municipal Jovem em todos os concelhos é dirigida, 
particularmente, às escolas, como podem verificar pelo caso de Sesimbra que tem o Fórum da Juventude 
e tem a Assembleia Municipal Jovem, aliás, é um sítio do nosso distrito que já tem a Assembleia Municipal 
Jovem há cerca de quinze anos e que funciona muito bem. 
O Fórum da Juventude é um órgão que, obviamente, também estimula a cidadania e a participação cívica, 
no entanto, o Partido Socialista considera que não se deve desvirtuar do conceito essencial que já tem 
tido resultados nos outros concelhos. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
A este respeito gostava de salientar que levar este projeto às escolas tem muito a ver com critérios 
pedagógicos e, na verdade, não podem pôr crianças na faixa etária dos seis aos dez anos a discutir 
problemas sociais da autarquia juntamente com jovens que já estão inseridos no mercado de trabalho. A 
abordagem é completamente diferente, a linguagem é outra, as realidades que os sujeitos conhecem são 
diferentes e essa educação para a cidadania deve ser feita já nessa faixa etária, dos seis aos dez. 
Desejável seria que ela começasse a ser feita em casa mas não podem ter esses sonhos porque na 
realidade são irrealistas, mas será também um papel da escola educar as crianças para a cidadania para 
que, quando chegarem à idade da entrada no mercado do trabalho, já estejam suficientemente, ou 
previamente, esclarecidas sobre aquilo que as espera. 
O que interessa é, de facto, estimular nas crianças o poder argumentativo, o espírito de crítica e a iniciativa 
participativa em fóruns, no seu habitat, ou seja, naqueles microcosmos em que estão inseridos que são 
as escolas, e pode ser a escola do primeiro ciclo, depois será do segundo, depois será a do terceiro, depois 
será do secundário, inclusivamente, aqueles que passarão para a universidade já levarão esse trabalho 
feito e poderão ser pessoas mais intervenientes e mais conscientes da sua função na sociedade. É por 
isso que, pessoalmente, também defende a implementação desse modelo a nível das escolas. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Confessa que não se inscreveu para responder a nenhuma intervenção em concreto mas, pedindo 
desculpa, esta última intervenção deixou-o um bocadinho baralhado, e está de acordo com a apreciação 
que é feita que é a de que a educação para a cidadania deve começar quanto antes melhor, na mais tenra 
idade, diria até que não apenas no primeiro ciclo, no pré-escolar essa educação já deve estar patente ou, 
pelo menos, esses objetivos já devem estar patentes, e daí estar de acordo mas, se ler bem a proposta 
que é colocada pelo PS, refere apenas para o terceiro ciclo e, numa segunda fase, para o segundo ciclo, 
ou seja, a faixa etária dos seis a dez anos estaria fora deste projeto, pelo que acha que estão a falar de 
uma coisa um bocadinho diferente. 
Pediu a palavra porque já aqui foi referido o trabalho de uma estrutura existente, que é o Fórum da 
Juventude, que é uma estrutura que existe localmente, e acha que não lhes fica mal copiar aquilo que de 
bom se faça noutros sítios mas também temos capacidade para fazer o próprio caminho, fazer as nossas 
próprias opões. Lá porque Sesimbra, ou Montijo, ou Loures, ou Vila Franca de Xira fazem de determinada 
maneira, e se fazem bem podem seguir o exemplo, mas acha não têm de fazer exatamente igual, acha 
que isso não tem que ser assim. Pela informação que já foi dada, acha que não há dúvida que existe aqui, 
até nesta alternativa proposta pela CDU que é, no fundo, a integração dos trabalhos do Fórum da 
Juventude nesta proposta da Assembleia Municipal Jovem, onde existe, sem dúvida nenhuma, uma 
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complementaridade com um trabalho que já está a ser desenvolvido, um trabalho que está a ser feito, 
uma integração de esforços. 
Sugeriu ao Sr. Presidente da Assembleia que, se possível, desse a palavra à Câmara Municipal porque 
entende que isto não é apenas um projeto da Assembleia Municipal, é um projeto do município e, como 
tal, também da Câmara Municipal, dado que acompanha, como outros membros da Assembleia Municipal 
e já intervieram nesse sentido, porque pensa que também era importante ouvir a opinião da Câmara 
Municipal e, acima de tudo, a informação que pode prestar.  
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Tem mais pedidos de intervenção que considera já uma segunda ronda. Entende que se deve definir uma 
metodologia de trabalho, porque aquilo que foi transmitido é que há intenções, por parte da CDU, de alterar 
ou de ajustar a proposta existente. Assim conforme foi solicitado, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que 
prestasse informação sobre o Fórum da Juventude à Assembleia, todavia pensa que depois se deve 
caminhar para a definição de uma metodologia de trabalho. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu ao Sr. Vice-presidente para prestar essas informações, uma vez que este tem o pelouro da 
Juventude. 
 
Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo 
Perante a proposta que é feita, e a contraproposta que também foi apresentada pela Mónica Ribeiro, 
parece-lhe que esta tem sentido e que este sentido tem que ver com o facto do que o município faz é uma 
resposta e essa resposta deve ser complementar, deve ser articulada e deve ter uma inserção de outras. 
Naturalmente, não faz sentido haver, na nossa opinião, respostas que se sobreponham e que não se 
complementem, respostas que vão em sentido contrário. Tem todo o sentido que seja uma resposta 
articulada e faz sentido também ir para a comissão permanente para que a proposta “beba” um bocadinho 
daquilo que está a ser feito e melhore, faz todo o sentido. Aliás, sendo este o órgão máximo do Município, 
tendo essa dignidade e essa característica, faz sentido que tenha alguma ação junto da juventude, 
articuladamente. 
O Fórum da Juventude não aparece do ar, aparece de uma sequência de ações existentes, primeiro 
algumas atividades da Câmara, onde se enquadra o “Apresenta o teu projeto” que, para além daquilo que 
a Câmara faz, pretende responder diretamente às experiências dos jovens, procurando estar ao lado deles. 
Desenvolvem-se outros projetos, nomeadamente, a Quinzena da Juventude e o Fórum aparece nessa 
sequência, por haver um profundo respeito pela autonomia e pela reflexão dos jovens. Dentro do Fórum 
existem abordagens temáticas e a decisão de participação ou não em questões, em estruturas formais, as 
propostas que fazem, é de forma autónoma, com base na sua experiência, na sua perspetiva, naquilo que 
pretendem. A Câmara aparece aqui como estando ao lado, como uma parceira, e com esse profundo 
respeito por esses princípios. 
Tem havido, no meio disto tudo, experiência com as escolas em que, como aconteceu no ano passado, 
perante um eixo que os jovens acharam ser importante e, a partir daí desenvolveu- se uma aproximação 
com as escolas, um Fórum da Juventude com as escolas cujas atas podem, aliás, consultar na página que 
eles próprios construíram, onde consta tudo o que foi feito. 
Nesta próxima Feira de Projetos Educativos já a própria autarquia, juntamente com os professores, vai 
realizar assembleias de crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo e existe já, mediante troca de 
impressões com os professores, a procura de uma integração ou de uma articulação mais aprofundada 
com outras dinâmicas como por exemplo, o Parlamento Jovem, uma iniciativa da Assembleia da República, 
os orçamentos participativos, ou com a participação dos clubes, no fundo articulando várias dinâmicas. 
Esta é uma outra dinâmica que se pode articular, achando que essa articulação é positiva, acham que 
pode acrescentar e valorizar o órgão Assembleia Municipal. Entende também que a resposta do Município 
deve ser uma r e não várias respostas que se sobreponham, portanto, entendem que o assunto deve 
descer à Comissão a fim de esta estudar, fazer a sua proposta, a sua avaliação a fim de posteriormente 
se colocar à consideração dos jovens e articular-se da melhor forma. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Antes de dar continuidade às próximas intervenções, e para definir uma metodologia de trabalho, 
perguntou se a CDU apresentava a proposta ou se faziam uma interrupção para troca de impressões. 
Porque nem a coordenadora, Sra. Eurídice Pereira, nem o subcoordenador, Sr. José Capelo, estavam 
presentes na reunião de hoje, perguntou quem representava o Partido Socialista, quem assumia a 
responsabilidade da coordenação do Grupo Municipal, tendo sido por estes indicada a Sra. Márcia Santos. 
Colocou então a hipótese de fazerem uma interrupção, trocarem impressões e, porventura, daquilo que 
deduziu, decidirem se a proposta desce à comissão para análise. Propôs uma interrupção de dez minutos 
para troca de impressões e reflexão, tendo obtido a concordância dos dirigentes de todos os grupos 
municipais. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou os trabalhos, perguntou se tinham chegado a algum acordo, tendo-lhe sido dada a indicação que 
não, e solicitou aos dirigentes dos grupos municipais que interviessem. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Depois de falar com os elementos das restantes bancadas optaram por hoje votar a proposta que 
apresentaram, sem prejuízo da Comissão reunir no âmbito deste projeto e doutros. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Como já haviam referido, e agora fazendo-o para toda a Assembleia, tentaram que houvesse uma proposta 
que, de certa forma, parecia estar consensualizada em que a Comissão ficasse mandatada para trabalhar 
numa proposta, ouvindo o Fórum da Juventude, o que não foi possível. Nesse sentido, não podem votar 
favoravelmente, pelas razões já expostas, e têm uma proposta de alterações. 
 
Sr. António Chora do BE 
A proposta do BE foi que ambas as propostas em discussão baixassem à Comissão sem votação e que a 
Comissão ouvisse todos os interessados fora do âmbito desta Assembleia, mas que fazem parte do Fórum 
da Juventude, e depois no final fosse apresentado um trabalho, ou não, mas de preferência que fosse 
apresentado um trabalho coletivo que pudesse ter a unanimidade desta Assembleia. 
 
Sra. Paula Diogo do MM 
Consideram que esta proposta não colide com o Fórum da Juventude e consideram-na bastante 
interessante, portanto, não se põem a que ela surja desta forma. 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
Considera que a proposta devia baixar à Comissão porque seria mais válido confrontarem-se as duas e 
auscultarem-se outras pessoas interessadas em que este projeto avance. 
No caso de ela ser discutida hoje, ir-se-á abster porque achava melhor que ela baixasse à Comissão. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o que foi transmitido pela CDU têm uma proposta de alteração e, de acordo com o artigo 
trigésimo oitavo do regimento, podem haver propostas de eliminação, de substituição, de emenda e depois 
um texto discutido com as alterações já aprovadas, pelo que solicitou à CDU que apresentasse a proposta 
de alteração. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Antes de apresentar a proposta de alteração quis prestar um esclarecimento. Que fique claro que não 
estão contra a proposta, não estão contra os considerandos que a proposta contém, apenas acham que, 
no desenvolvimento da proposta, há um conjunto de condições que apontam, à partida, num determinado 
caminho que condiciona o envolvimento de outras estruturas, que condiciona o próprio envolvimento da 
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Comissão. Que fique claro esse aspeto para que não surjam mal entendidos, seja onde for, de que a CDU 
é contra a criação de uma Assembleia Municipal Jovem. Não são contra, por uma questão de princípio, 
apenas não se revêm nos condicionalismos que são colocadas na proposta. 
Nesse sentido, pegando na proposta que o Partido Socialista apresenta, no final, onde começa «O projeto 
“Assembleia Municipal Jovem” tem como principais objetivos:», ou seja, mantêm toda a primeira parte e 
logo após o parágrafo “Numa sociedade onde impera um sistema democrático estável é fundamental que 
as pessoas compreendam, não só os princípios democráticos da tomada de decisão, mas que participem 
neste sistema. É ainda importante que estejam conscientes dos seus direitos e das suas 
responsabilidades nas esferas pública e privada. E nada melhor que começar a sensibilização pelas 
camadas mais jovens.”, continuam nestes considerandos, propõem a seguinte alteração: 
 
“Considerando: 
- A existência no concelho, desde 2013, do Fórum da Juventude como o espaço de reflexão sobre as 
temáticas da juventude envolvendo todos os grupos formais e informais de jovens; 
- O percurso e o trabalho desenvolvido pelo Fórum da Juventude e as suas atuais dinâmicas junto da 
comunidade educativa; 
- A importância da participação cívica mais formal/institucional e do conhecimento do papel e dos 
mecanismos de funcionamento dos órgãos autárquicos do Município; 
- A complementaridade e a interatividade que este tipo de iniciativa deverá ter com o Fórum da Juventude, 
não se sobrepondo a este. 
Propomos: 
Mandatar a Comissão de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade para, em próxima 
sessão da Assembleia Municipal, após auscultação do Fórum da Juventude, apresentar proposta, 
avaliando o enquadramento da criação do projeto Assembleia Municipal Jovem no âmbito do trabalho 
deste fórum. 
O Grupo Municipal da CDU” 
 
Esta alteração, no fundo, no ver da CDU, não colide com o caminho de consenso que já tinha sido feito 
quando se reuniram enquanto responsáveis das forças politicas, para tentar criar, num assunto desta 
importância, uma certa unanimidade, um certo consenso, o mais alargado possível, mas que, infelizmente, 
parece que não está a ser possível. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou que a proposta da CDU será a de manter o texto da proposta «Criação do projeto “Assembleia 
Municipal Jovem”» até ao sexto parágrafo e, a partir daí, onde começa «O projeto “Assembleia Municipal 
Jovem”, todo o texto, inclusive, os pontos um, dois, três, quatro e cinco, é substituído por aquele que 
acabou de ler e que está conforme ao documento entregue na Mesa. 
 
Colocou a proposta de alteração à discussão e informou que tinha uma inscrição Sra. Bárbara Dias. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
A proposta do PS é claríssima. Isto vai sempre descer à Comissão porque é a Comissão que vai fazer o 
regulamento. Se a Comissão quiser ouvir os pais, a escola, o Fórum da Juventude, para o formato do 
projeto, pode fazê-lo à vontade, mas o projeto é, fundamentalmente, dirigido às escolas e não está a 
conseguir perceber se a bancada da CDU, neste caso, quer direcioná-la única e exclusivamente para as 
escolas ou para as escolas e para o Fórum da Juventude, é uma coisa que não está a conseguir entender 
pelas alterações mas, como diz a proposta do PS: “Que seja mandatada a Comissão de Cultura, Educação, 
Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade para elaborar o Regulamento”, portanto, elaboram o 
regulamento, se quiserem ouvir quem quer que seja podem ouvir, podem tirar ideias e depois será 
submetido aqui o regulamento para aprovação, mas será sempre direcionado para as escolas. 
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Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Sinceramente não consegue perceber porque é que uma coisa tão simples demora tanto tempo a discutir. 
Há uma proposta, é aceite por todos, está-se a dizer que já existe trabalho no concelho, que há experiência 
e que se coloca mais uma entidade a participar, portanto, ou defendem o “mais democracia e participação” 
ou não defendem, e os moldes que aí estão colocados pelo Partido Socialista não estão a ser postos em 
causa, vai ser tudo feito, só querem aproveitar o conhecimento e o envolvimento do Fórum da Juventude 
e melhorar a proposta, é apenas isso, pelo que não percebe estas reações. 
Há pouco até ouviram uma justificação de uma coisa que não existia, ou seja, há aqui um esforço muito 
grande para justificar a não inclusão de trabalho feito pelo município, que já está feito e que está bem 
feito. Não percebe, sinceramente, não percebe. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que estão inscritos o Sr. João Faim, a Sra. Antonieta Mendonça e a Sra. Paula Diogo e que de 
seguida submeterá à votação a proposta de alteração. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Repetiu o que pensa que já estava dito da parte da CDU, e que gostava que fosse perfeitamente clarificado, 
que é, resumidamente, que a questão aqui é que estão a falar de uma proposta, que é aquela que é 
apresentada pelo Partido Socialista, com um conjunto de considerandos com os quais concordam, mas 
com um conjunto de formatos, embora diga que a Comissão deve discutir, com os quais não concordam. 
É, exatamente, na questão do formato. Não ignorem a existência do Fórum da Juventude, acham que este 
trabalho, é um a trabalho que deve ser feito em complementaridade, de forma integrada, sem haver 
qualquer forma de colisão de objetivos mas antes em agrupar objetivos comuns, e é nesse sentido que a 
proposta da CDU surge, tão simplesmente isso. 
Daí que o que propõem, para além dos considerandos, e podem redigi-los de outra forma, é “Mandatar a 
Comissão” – e apesar de não estar aqui dito, leia-se “sem condições” -  “de Cultura, Educação, Desporto, 
Juventude, Cidadania e Igualdade para, em próxima sessão da Assembleia Municipal, após auscultação 
do Fórum da Juventude, apresentar proposta, avaliando o enquadramento da criação do projeto 
Assembleia Municipal Jovem no âmbito do trabalho deste fórum.” 
A única situação aqui são os considerandos, e pensa que estão todos de acordo, é a única condição, e a 
outra condição é a abrangência de a Comissão auscultar uma estrutura existente que já desenvolve 
trabalho. Já todos aqui falaram na valorização do trabalho das Comissões Permanentes e, naturalmente, 
os membros da Assembleia Municipal que integram esta Comissão merecem a confiança de todos, pelo 
menos os indicados pela CDU são as pessoas que acham competentes para desenvolver este trabalho, 
com certeza que os outros acharão o mesmo em relação às pessoas que indicaram, e é nesse sentido que 
apresentam esta proposta. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Quis, mais uma vez, chamar a atenção para a necessidade de ter em conta que esta questão do 
parlamento jovem se direciona a outros níveis etários, é um complemento do Fórum da Juventude, nada 
impede, obviamente, que haja uma linha condutora entre os dois órgãos. 
Simplesmente, é urgente deliberar sobre isto por uma questão de ordem prática, que é a preparação do 
ano letivo nas escolas. Se ficarem à espera da próxima reunião de junho está o ano letivo a acabar e estão 
a perder tempo no calendário escolar, portanto, essencialmente é isto. 
Além disso, a Comissão, até agora, tem sido silenciosa, e pessoalmente faz parte da Comissão, mas até 
agora não houve sequer uma reunião para delinear qualquer projeto, qualquer calendarização seja do que 
for, portanto, a Comissão não reuniu, ainda tem de reunir e vai reunir propositadamente para deliberar 
sobre este tema? São estas as questões que queria levantar, que também são de ordem prática. 
 
Sra. Paula Diogo do PSD 
Gostava de perguntar à bancada da CDU e, nomeadamente, à Sra. Coordenadora da Comissão, que 
durante a segunda conferência que fizeram salientou dois aspetos com os quais, refletindo, está de 
acordo, quando disse que os pontos três e quatro, à partida, estão a condicionar um trabalho que deveria 
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ser da Comissão, e no seguimento do que o Sr. João Faim referiu, de que a CDU não está em desacordo 
com os considerandos, talvez conseguissem chegar a um acordo se, simplesmente, retirassem os pontos 
três e quatro da proposta. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Está sempre disponível, não há nada que seja perfeito e voltar atrás não fica mal a ninguém. A sua função 
aqui é, essencialmente, procurar que haja caminhos, o mais equilibrados e que tenham o maior 
envolvimento e a menor clivagem de votação possível, mas têm de “ atar o guizo ao gato”, portanto, 
perguntou ao Sr. João Faim se mantêm a proposta de alteração como está, ou não? 
 
Sr. João Faim da CDU 
Na conversa que tiveram, durante a suspensão dos trabalhos, mostraram-se abertos e até pensa que 
estaria acordada entre as pessoas que participaram naquela conversa, uma p solução. 
Essa possibilidade foi depois rejeitada quando o grupo do Partido Socialista falou entre si, portanto, acha 
que, como o Sr. Presidente disse, há um momento para, de facto, se falar das coisas e não se pode voltar 
a discutir tudo de novo, de princípio, estaca zero, e pensa que esse não é o método de trabalho pelo que 
devem avançar. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Porque foi interpelada, deu a palavra à 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro 
Foi interpelada de várias maneiras e, sobre a primeira, é verdade que é a responsável pela Comissão, que 
ainda não reuniu, mas compromete-se que irá reunir, e não diz que seja na primeira semana de maio mas 
na segunda semana de maio, após se aferir as agendas dos seus membros. 
Para prestar alguns esclarecimentos sobre o funcionamento, daquele que é o seu conhecimento, das 
escolas, em termos de final do ano letivo, normalmente, não se definem projetos para o início mas sim em 
setembro ou outubro, que é quando convém que os projetos que se pretenda implementar nesse ano letivo 
sejam colocados à escola, até porque o plano anual de atividades, ainda que os grandes projetos se 
comecem a aplicar logo em setembro, é um plano que é construído ao longo do ano letivo, portanto, a 
qualquer altura podem propor às escolas, desde que elas os aceitam. 
Relativamente à questão que lhe foi colocada, foi um exemplo que deu porque, por exemplo, há outro 
ponto que diz “a Assembleia Municipal da Moita escolhe o tema anual para ser discutido entre @s 
estudantes” e são estes pequenos pontos que, na realidade, não a fazem sentir-se à vontade para estar a 
decidir, já neste momento, embora considere que este projeto é extremamente interessante, aliciante, etc. 
A proposta contém uma série de condicionantes que não sabe se serão bem essas. Havendo uma proposta 
desta abrangência, até que ponto é que poderão estar a votar uma coisa sem terem refletido sobre isso, 
daí que a proposta da CDU seja no sentido de baixar à Comissão, onde estão as forças todas 
representadas, e aí sim analisarem se é a Comissão que propõe o tema ou não, se é a Comissão que 
define se é o primeiro ciclo agora ou se é o segundo ciclo. Acha que há aqui uma série de pressupostos 
que já estão na proposta que deverá ser a Comissão a trabalhá-los e a propor à posteriori. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
«Portanto, nós temos uma proposta e temos uma proposta de alteração a essa proposta e referindo aquilo 
que há pouco referi, que a proposta da “Criação do projeto Assembleia Municipal Jovem”, apresentada 
pelo Partido Socialista, a partir do seu sexto parágrafo da primeira página deixe de ter esta redação e 
passe a ter a redação proposta pela CDU, que já foi lida duas vezes. E, de acordo com o nosso regimento, 
quando temos uma proposta de alteração vamos votar as alterações e somente depois de votar as 
alterações passaremos a votar a proposta alterada, digamos assim, o texto discutido com as alterações já 
aprovadas, portanto…» 
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Sra. Bárbara Dias do PS 
“Nós estamos aqui com uma dúvida. Quando existe uma proposta que entra na ordem de trabalhos, 
supostamente, tem que ser esta proposta a ser votada.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Não. Leia o regimento. Eu aprendi isso na sexta-feira.” 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
«Mas ali diz “A ordem da votação” …» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Sim e é esta proposta…” 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
“Existe proposta de eliminação…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
«É a vossa proposta que está a ser discutida, e agora estamos a discutir e a decidir sobre as alterações a 
essa proposta, ponto final. Como vocês não retiraram a vossa proposta para descer à Comissão, é aquela 
proposta, ponto. É aquela.” 
 
Neste momento o Sr. Pedro Mateus do PS interveio sem uso de microfone e inaudível. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
“Nós não retirámos...” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Não retiraram, têm a proposta na mesma. Portanto, o que vai ser agora decidido são as alterações à 
proposta que vocês apresentaram.” 
 
Neste momento o Sr. Pedro Mateus do PS interveio novamente sem uso de microfone e inaudível. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Não, não é a leitura que eu faço em … então… até citando outros exemplos como acontece, por exemplo, 
com o IMI. A Câmara propõe o valor para o IMI e a Assembleia pode alterar a proposta que vem da Câmara, 
ponto. Portanto…” 
 
Neste momento o Sr. Pedro Mateus do PS interveio novamente sem uso de microfone e inaudível. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Vamos aprendendo a utilizar os mecanismos existentes e a respeitá-los, portanto, esta é a forma de 
condução e, nesse sentido temos propostas de alteração à proposta que consta na ordem de trabalhos e 
são estas propostas que vão ser votadas. Após a votação da proposta da CDU, conforme for o resultado, 
vai ser votada a proposta global, com as alterações aprovadas  
Portanto, meus caros, em relação à proposta, apresentada pela CDU, de alteração à proposta constante 
na ordem de trabalhos, apresentada pelo Partido Socialista, quem vota contra?” 
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Sra. Bárbara Dias do PS 
“Às alterações?” (sem uso do microfone). 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
«A proposta de alteração. Quem vota contra? A proposta de alteração teve dez votos contra, sendo nove 
do Partido Socialista e um do PSD. 
Quem se abstém? Teve cinco abstenções, sendo três do Bloco de Esquerda, uma do CDS e uma do PAN. 
Quem vota a favor? Teve dezasseis votos a favor da CDU, sendo aprovada a proposta de alteração, a 
proposta final ficará da seguinte forma: 
 
“Proposta – Criação do projeto “Assembleia Municipal Jovem” 
Está consagrado na Constituição da República Portuguesa (nº2 do art.º 70º) que a “política de juventude 
deverá ter como objetivos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de 
condições para a sua efetiva integração na vida ativa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à 
comunidade”. 
A participação cívica e cidadania são essenciais para o bom funcionamento da sociedade e fulcrais para 
que se consigam atingir padrões cada vez mais elevados de desenvolvimento social e humano. No entanto, 
tem-se vindo a assistir a um preocupante alheamento por parte dos jovens no que diz respeito a este tipo 
de envolvimento, sendo identificados consideráveis níveis de abstenção. 
Aliás, no Relatório parcial do Plano Nacional da Juventude de 2018, a “Participação Cívica e Cidadania” 
está classificada como sendo uma das áreas da juventude menos prioritárias face a outras como “emprego 
e empreendedorismo”, “saúde e bem-estar”, “habitação”, entre outras. 
Todavia, é importante estimular nos jovens a vontade de participação sabendo que podem ser uma voz 
ativa no debate dos temas que lhes são mais importantes. 
Uma das maneiras de contrariar a fraca adesão dos jovens é incentivar a sua participação através da 
criação de mecanismos que os sensibilizem para o exercício de cidadania, através, por exemplo, da 
implementação da “Assembleia Municipal Jovem” com o intuito de haver uma estreita colaboração entre 
o município, através do seu órgão deliberativo, e as escolas do concelho, para a educação para a 
cidadania. Aliás, este estímulo é ele também importante para aproximar os autarcas dos mais jovens, e 
obviamente o inverso. 
Numa sociedade onde impera um sistema democrático estável é fundamental que as pessoas 
compreendam, não só os princípios democráticos da tomada de decisão, mas que participem neste 
sistema. É ainda importante que estejam conscientes dos seus direitos e das suas responsabilidades nas 
esferas pública e privada. E nada melhor que começar a sensibilização pelas camadas mais jovens. 
Considerando: 
- A existência no concelho, desde 2013, do Fórum da Juventude como o espaço de reflexão sobre as 
temáticas da juventude envolvendo todos os grupos formais e informais de jovens; 
- O percurso e o trabalho desenvolvido pelo Fórum da Juventude e as suas atuais dinâmicas junto da 
comunidade educativa; 
- A importância da participação cívica mais formal/institucional e do conhecimento do papel e dos 
mecanismos de funcionamento dos órgãos autárquicos do Município; 
- A complementaridade e a interatividade que este tipo de iniciativa deverá ter com o Fórum da Juventude, 
não se sobrepondo a este. 
Propomos: 
Mandatar a Comissão de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade para, em próxima 
sessão da Assembleia Municipal, após auscultação do Fórum da Juventude, apresentar proposta, 
avaliando o enquadramento da criação do projeto Assembleia Municipal Jovem no âmbito do trabalho 
deste fórum. 
O Grupo Municipal da CDU” 
 
Portanto, ou seja, deixa de haver uma proposta do PS e uma proposta da CDU, passa a haver uma proposta 
desta Assembleia Municipal que tem, portanto estes conteúdos.» 
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Neste momento alguns membros da Assembleia Municipal manifestam-se sem uso do microfone. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“É, é. É assim é. Portanto vou colocar à votação… Vou colocar à votação…» 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
«Sr. Presidente o regimento diz “A ordem da votação é a seguinte: proposta de eliminação”. Nós os 
proponentes, que enviámos cinco dias antes da Assembleia Municipal, conforme está na lei enviámos a 
proposta. Nós não queremos eliminar a proposta, portanto temos que votar a proposta…» 
 
Alguns membros da Assembleia Municipal manifestam-se novamente sem uso do microfone. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
“É o artigo trinta e oito.” (sem uso do microfone) 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Eu sei, eu conheço-o, eu tenho estado a utilizá-lo. É esse artigo trinta e oito.” 
 
Alguns membros da Assembleia Municipal continuam a manifestar-se sem uso do microfone. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
“Diz a ordem…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Este é o nosso regimento e é a leitura que o Presidente da Assembleia e a Mesa faz. Desculpem… 
Passamos à votação da proposta final, que foi aquilo que eu li.” 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
“Sr. Presidente se isso for assim votado vamos ter de impugnar o ato de votação.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Com certeza.” 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
“Nós não quisemos eliminar a proposta. Queríamos que fosse a proposta votada como estava.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
«Pronto, passamos, aliás, cumprindo o regimento as votações não podem ser interrompidas, portanto, 
passando à proposta final decidida nesta Assembleia da “Criação do projeto Assembleia Municipal Jovem” 
conforme há pouco eu li, quem vota contra…” 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
“Não percebi a proposta Sr. Presidente. Peço que seja…” (sem uso do microfone) 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Não percebeu? Eu li, eu li a proposta e não me importo de a ler mas não deve estar a brincar comigo pois 
não? Não? Eu li a proposta e citei os parágrafos todos.” 
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Alguns membros da Assembleia Municipal continuam a manifestar-se sem uso do microfone. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“E vamos então passar à votação. Vamos passar então à votação da proposta. Peço a vossa atenção. 
Quem vota contra a proposta final? Faça favor de levantar o braço. Um voto contra?” 
 
Após várias interpelações inaudíveis (sem uso do microfone) 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Concluo que são nove votos contra do Partido Socialista, seis abstenções, três do Bloco de Esquerda, 
duas, uma do PSD e outra do CDS e uma do PAN e dezasseis votos a favor, portanto, a proposta final foi 
deliberada desta forma, portanto, passamos… declarações de voto?” 
 
Declaração de Voto do Sr. Luís Morgado 
“A abstenção deve-se, fundamentalmente, ao facto de a qualidade das propostas e da forma como o tema 
foi abordado, inicialmente, com alguma qualidade. Nós defendemos, e concretamente eu também 
defendia, que passasse à Comissão e lá fosse elaborado. Por outro lado, não foi a atitude da CDU, dos 
membros da CDU, ao pretenderem fazer alterações, que motivaram esta necessidade da proposta passar 
à Comissão foi, exatamente, o conteúdo da proposta, porque propor uma estrutura de uma Assembleia 
Municipal Jovem ao mesmo tempo já com o respetivo regimento era ingrato, era incorreto, era retirar a 
autonomia a este próprio órgão. Ora, logo de início, logo que li aquilo, simpatizei com a iniciativa mas, ao 
mesmo tempo, tinha este senão. Ora isto teria sempre de passar à Comissão. 
Com maioria de razão, ainda por cima com a abertura que, de facto, a CDU demonstrou, porque, 
inicialmente, também estava desconfiado. Será que vai haver uma tentativa de embrulho da iniciativa? 
Mas não, não foi isso que se verificou. 
Palavra de honra, valendo-me desta declaração de voto, solicito que os intervenientes desta Assembleia, 
que por mais de uma vez já demonstraram alguma capacidade de intervenção e, nomeadamente, do PS, 
que se cuidassem um bocadinho mais para ver se a gente se consegue aqui entender.” 
 
Declaração de Voto do PS proferida pela Sra. Bárbara Dias 
«O Partido Socialista votou contra porque, primeiro, consideramos que a proposta que devia ser votada 
não era esta, era a nossa proposta, porque nós é que somos os proponentes, para não falar que os 
argumentos aqui explanados, nomeadamente, que a Comissão não iria ter alguma independência. No 
preâmbulo diz, e passo a citar “meramente a título ilustrativo” e depois nós mandatamos a Comissão de 
Cultura, Educação, Desporto e Juventude para o regulamento. 
Adiciono também a informação que nós vamos requerer oralmente uma certidão da minuta da ata desta 
reunião e exigimos que fique já na minuta explícito o que se passou em termos de votações e das 
propostas.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Vai requerer por escrito.” 
 
Sra. Bárbara Dias 
“Não se pode pedir oralmente? Ok.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Vai requerer por escrito se faz favor.” 
 
NOTA: No decurso da reunião, foi posteriormente entregue, por escrito, um requerimento a solicitar uma 
certidão da minuta da ata desta reunião, subscrito pelo Grupo Municipal do Partido Socialista. 
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Declaração de Voto do Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, 
Nuno Cavaco 
“Exatamente, vou justificar porque é que votei a favor e quero dizer que não percebo porque é que há tanta 
animosidade, tanta… com uma alteração simples, ou seja, votei a favor da alteração porque ela é mais 
completa, tem por base uma proposta já feita pelos membros do Partido Socialista, apenas a 
complementa. E, sinceramente, acho que a democracia aqui, neste concelho, hoje viveu um episódio triste 
não é? E é por isso mesmo que os votos favoráveis que sustentam este caminho, até porque não se vai 
perder tempo, porque a CDU, felizmente, votou a favor e a coisa vai ser feita a tempo, doutro modo, punha-
se em risco um processo que era bom por uma questão de... sei lá, nem sei adjetivar. 
Por isso é que votámos a favor e ainda bem que votámos, salvaguardamos o projeto.”  
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“E então terminamos. Vamos dar entrada no último ponto da ordem de trabalhos.” 
 
NOTA: No decurso da reunião, foi posteriormente entregue, por escrito, uma segunda Declaração de Voto 
do Grupo Municipal do Partido Socialista, em conformidade com a transcrição infra: 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista assistiu hoje a uma das mais negras práticas na vida do poder 
local. 
Uma maioria que quer funcionar como um polvo onde os tentáculos procuram esmagar as iniciativas a 
bem do concelho que eles próprios não dominem. 
Estamos à beira de comemorar o 25 de abril e o exemplo hoje dado é contrário aos valores da democracia 
e de um poder local livre e democrático. 
O grupo municipal do Partido Socialista apresentou no tempo legal uma proposta para implementação de 
um importante projeto para os jovens estudantes. Porque a CDU prefere uma oposição fraca e sem projetos 
não suporta a ideia de que outros tenham voz. 
Foi por isso que forjou hoje nesta Assembleia um jogo condenável de destruição das sãs relações 
democráticas, passando por cima de tudo e de todos. 
Para tentar afastar a interessante proposta do grupo municipal do Partido Socialista inventaram uma 
modalidade, em cima da hora, com a apresentação de uma proposta para forçar uma votação em 
alternativa, ato que é irregular e ilegal. 
Uma golpada através de um método ilegal para fazer uso da maioria e por cobardia política não serem 
capazes de votar contra o bom projeto apresentado pelos autarcas do grupo municipal do Partido 
Socialista. 
Porque na política não vale tudo e os órgãos autárquicos têm regras que nem mesmo as maiorias 
prepotentes podem violar, o Partido Socialista e os seus autarcas denunciaram estas práticas e 
apresentarão nas instâncias competentes as respetivas queixas. 
Não temos medo. Não nos intimidam. 
Chega de falta de democracia. 
Lutaremos de cabeça erguida. 
Viva o 25 de abril. 
Grupo Municipal do Partido Socialista.” 
 
 
10 – Atos da Câmara 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Porque amanhã é dia de trabalho e a hora já vai adiantada reservou-se para as perguntas que os membros 
da Assembleia queiram colocar. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Uma leitura não tão atenta como gostaria do Relatório da Atividade Municipal levantou-lhe algumas 
questões. A primeira questão diz respeito a um assunto que esteve num debate, que designou de “aceso”, 
na passada sexta-feira, que tem a ver com o apoio que o município da Moita está a dar ao projeto de uma 
nova sede para os escuteiros da Baixa da Banheira e, tivesse o PS o cuidado de ler os Atos da Câmara, 
não só não tinha feito uma série de perguntas das que fez em relação ao Relatório e Contas, aprovado 
também na sexta-feira, como teria lido na primeira linha da página quarenta e três onde diz: “Projeto de 
arquitetura, definição conceptual e de materiais para a sede dos escuteiros da Baixa da Banheira”, 
portanto, a primeira pergunta que coloca ao Sr. Presidente da Câmara é exatamente para que explique o 
que é que se está a passar com o processo de cedência do terreno aos escuteiros da Baixa da Banheira e 
qual é o apoio que o município está a dar a este projeto para que, de uma vez por todas, se acabe com a 
campanha absolutamente lamentável, mentirosa, de alguém que está a prestar um péssimo serviço à 
democracia no concelho da Moita. 
Quanto ao segundo ponto, veio-lhe à memória um jornal que tinha guardado, de dezembro de dois mil e 
oito, em que o deputado Bruno Dias do Grupo Parlamentar do PCP disse que há muitos anos que o Partido 
Comunista Português tem vindo a defender e a propor, em concreto, na Assembleia da República, ao nível 
do PIDDAC, no orçamento de Estado, propostas de inclusão de rubricas de financiamento de projetos 
fundamentais para a qualidade de vida da população, e referia-se, em particular, ao projeto do novo centro 
de saúde da Baixa da Banheira. Passados dez anos o processo andou um pouco mas gostariam de saber 
em que ponto é que está o processo, para quando está previsto o início das obras e, fundamentalmente, 
nesta altura, para quando é que se consegue prever que o centro de saúde esteja completo. 
Quanto a outra questão que lhe surgiu da leitura, na página quarenta e quatro, onde aparece uma 
referência a estudos do Metro Sul do Tejo, gostaria que o Sr. Presidente informasse esta Assembleia que 
tipos de estudos são e quais são os impactos que se preveem para o município nos próximos tempos. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
A primeira questão, muito simples, é se está prevista a ampliação e requalificação do Centro de Recolha 
de Animais mais conhecida por “Quinta do Mião” e a segunda é, sabendo que os municípios têm como 
principal objetivo a promoção da qualidade de vida dos seus munícipes, que compete também ao 
município a criação dessas condições para a fixação de pessoas no concelho da Moita e porque também 
sabem que o concelho da Moita está com um crescimento negativo, ou seja, a população está a diminuir 
no concelho ao longo dos anos, o que é que está a ser feito para inverter esta tendência. 
 
Sr. João Palma do PS 
Vai colocar três questões e a primeira questão é sobre o Relatório da Atividade Municipal, mais 
concretamente no quadro da componente de apoio à família e prolongamento de horário, em que surge, 
nas observações, uma nota de que ainda existem verbas por pagar, tendo questionado qual a dimensão 
destes valores. 
A segunda questão, porque nas Grandes Opções do Plano 2018 encontra-se prevista a candidatura do 
município à iniciativa “WiFi4EU”, em que os municípios se podem candidatar a financiamentos da União 
Europeia para criar pontos de acesso sem fios à internet públicos e gratuitos, é para saber qual o ponto 
da situação quanto à adesão do município e se, para além desta candidatura, há mais alguma intervenção 
prevista no sentido de alargar a rede pública de Wi-Fi. 
A última questão, no domínio da mobilidade, porque para promover o uso da bicicleta têm que ter uma 
boa rede de ciclovias, e ainda há aqui um caminho a percorrer, mas é também importante que exista uma 
oferta sólida de bicicletas partilhadas, questionou se está pensada alguma intervenção da Câmara neste 
sentido. 
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Sr, Miguel Santos do PS 
Expôs um problema que identificou enquanto praticante de desporto, na zona da ciclovia que se situa entre 
o Freira Bar e o Gaio, porque nesta ciclovia podem encontrar, nas suas margens, muito plástico depositado, 
derivado das correntes do próprio rio e da ação humana, e apelou para que houvesse uma intervenção, 
quando possível, da Câmara. 
 
Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 
Deu os parabéns, mais uma vez, à Câmara pela qualidade e pela riqueza do documento, sendo por isso 
que se podem fazer todas estas perguntas e todos podem conhecer um bocadinho melhor os problemas 
e as tentativas de solução e de resolução que se tentam fazer. 
Não se querendo substituir a ninguém, quis dizer uma coisa que é importante porque um dos maiores 
problemas do nosso país é mesmo a natalidade. Estão em défice no número de nascimentos versus o 
número de óbitos já há muitos anos, têm situações dramáticas nalguns concelhos, e recordou que Lisboa 
é o concelho que perde mais população, e isto é uma coisa que é derivada de políticas erradas, não só 
aqui mas na União Europeia. Isto é comum, tem muito a ver com a maternidade em idade mais elevada 
das mulheres, porque não têm condições de trabalho, porque são obrigadas a serem exploradas neste 
mundo e, portanto, para si, a pergunta a ser feita é o que é que o Governo está a pensar fazer em relação 
a isto que não tem feito. 
E não se resolve com criação de cotas para mulheres, resolve-se com uma política estruturada, de respeito 
pelos direitos dos trabalhadores, de respeito pela maternidade e paternidade e de uma política de apoio 
à infância, que também não existe, ou existe muito pouco, portanto, o concelho da Moita, o que tem feito, 
e o Presidente há de responder, é o que lhe compete, mas tem feito, do Governo é que não têm visto nada, 
aliás, o Código do Trabalho está aí, não foi revisto e podia dar aqui uma grande ajuda. 
O seu camarada e amigo João Figueiredo, com muito orgulho, abordou o que ia dizer mas tem uma 
pergunta muito concreta porque há uma coisa que têm que esclarecer hoje porque, infelizmente, ou 
felizmente, gosta muito da sua terra e não gosta que façam mal nem que se aproveitem de instituições da 
sua terra, principalmente instituições onde trabalham amigos seus, e o que se passou aqui na última 
Assembleia Municipal foi uma vergonha, e o que se passou depois ainda mais vergonha foi, porque foi 
tentado dar aqui a ideia que a Câmara Municipal da Moita, e até a Junta de Freguesia, tinham ou têm algo 
contra os escuteiros e não os deixam crescer. 
Infelizmente, há pessoas que acreditam nesta tentativa de versão que o PS criou e há outras pessoas que 
estão muito chateadas, e o próprio é uma das que está chateada e quer a verdade, e a verdade reside 
numa pergunta ao Sr. Presidente muito simples, sobre quando terão condições do terreno passar 
efetivamente para a posse dos escuteiros. E, após isto, porque acha que deveriam todos saber, dizer quem 
foi o vereador que foi dizer a um diretor dos escuteiros que a Câmara tinha o terreno à venda porque, se 
não o disserem, ou a pessoa não se acusar, dirá quem foi. Sabe quem foi e dirá quem foi porque não estão 
aqui a brincar. E esse vereador que disse isso, que a Câmara tinha o terreno à venda, devia se retratar 
perante a Assembleia Municipal, perante a população do concelho da Moita e perante os escuteiros. 
Portanto, o que pergunta é para quando a cedência do terreno, que espera que seja em breve, o mais 
rápido possível, porque não tem dúvidas que vai ser cedido e quer que o Presidente o diga porque acha 
que tem que haver aqui uma tomada de posição da Assembleia em relação a isto, porque foram 
enxovalhados e foram alvo de uso numa mentira apenas para tirar dividendos partidários, nem sequer 
políticos. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
A primeira questão, provavelmente, não está no âmbito da Câmara Municipal mas era bom que se fizesse 
alguma coisa para prevenir, e tem a ver com os cavalos que andam à solta pelo nosso município fora. 
Encontra muitas vezes cavalos na estrada que vai para Palmela, junto ao Continente, onde existem muitos 
cavalos soltos e já os encontrou, inclusive, no meio da estrada. Não sabe se é possível fazer alguma coisa 
mas isto tanto é prejudicial para nós como é para os próprios cavalos. 
O segundo assunto tem a ver com o cumprimento da lei, assunto esse que tem vários anos, e que é sobre 
o Conselho Municipal da Juventude. Em 2012, o Partido Socialista, então na pessoa da Márcia Santos, 
apresentou uma recomendação para a implementação do Conselho Municipal da Juventude. Essa 
recomendação foi aprovada e, citando o então Vice-Presidente da Câmara Municipal, atual Presidente da 
Câmara Municipal, “se a lei está em vigor tem que ser cumprida”. A verdade é que, até agora, não foi. Em 
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2014, foi apresentada pelo Vereador Manuel Borges, do Partido Socialista, uma proposta para a 
implementação do CMJ, que foi rejeitada pelo executivo. 
Mais tarde, a Juventude Socialista e o Partido Socialista fizeram uma queixa ao Provedor de Justiça, que 
lhes respondeu, bem como respondeu ao Sr. Presidente, sendo que a conclusão da Sra. Provedora-
Adjunta, constante no último parágrafo, foi: “Razão pela qual – e sem prejuízo das demais medidas que o 
executivo camarário visado entenda prosseguir, no quadro das respetivas atribuições, em matéria de 
política de juventude –, não só por imposição do princípio da legalidade, mas também porque estão em 
causa outros desígnios constitucionalmente tutelados, nomeadamente, de afirmação da democracia 
participativa, do direito fundamental de participação na vida pública e da atenção às políticas de 
juventude, foi feito notar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal da Moita -  Sr. Rui Garcia – que urge 
suprir a omissão ilegal quanto ao cumprimento do dever de instituir um conselho municipal de juventude 
no respetivo município.” 
 
NOTA: Foram entregues cópias dos documentos supra referidos que se encontram anexos à ata de arquivo. 
 
Sr. Luís Morgado do BE 
Gostava de notícias sobre a estratégia para 2025 sobre a reabilitação urbana, porque não tem vindo nada, 
nem no próprio boletim da Câmara. Não há notícias sobre o desenvolvimento, aliás, do excelente trabalho 
outrora apresentado e gostava de conhecer algum desenlace desse processo. 
Dar também aqui uma notícia, e isto é um exemplo, que na Rua do Marítimo, na esquina com a Travessa 
do Mar, está uma casa abandonada, portas e janelas escavacadas, e ali está, é uma casa de fácil acesso, 
aquele sítio está uma imundície e é mais uma que terá de ser tapada. Não vai dizer o nome do proprietário 
mas uma das pessoas que lá viveram pretenderam, há uns anos, comprar aquela casa para a recuperar e 
a verdade é que os proprietários, dos antigos donos da Moita, dos lavradores cá da terra, não a quiseram 
vender e está aqui mais um “trinta e um”. 
Em Alhos Vedros, há exemplos em que gente abonada costuma responder assim “se a Câmara me 
autorizasse aqui um quinto andar isto já estava resolvido”. É esta a realidade que têm. 
No Bloco de Esquerda andam mesmo a falar muito disto e, de facto, precisam de notícias sobre a questão 
e da estratégia para 2025 acerca da reabilitação urbana, porque há coisas que têm mesmo de ser 
tratadas, podem ser tratadas, e algumas podem não onerar, ou não devem mesmo onerar, o município 
mas devem responsabilizar os proprietários. 
Um outro esclarecimento que precisa, porque houve para aí uma publicidade enorme, nomeadamente, 
nas redes sociais, à volta do emparedar do velho quartel dos bombeiros, que é um contributo, de facto, 
para impedir, travar o vandalismo, mas aquilo não é evolução nenhuma, precisa-se de respostas. Como é 
que está, exatamente, isto? O emparedar significa o Ministério da Administração Interna, o Governo, ficar 
autorizado a que a GNR não tenha soluções para o seu quartel por mais uma mão cheia de dezenas de 
anos? 
Gostava de saber também se a Câmara está na posse de alguma informação detalhada sobre isto porque, 
infelizmente, este problema do quartel dos bombeiros e a questão do quartel da GNR, infelizmente, tem 
servido para tudo menos, de facto, para se falar e pugnar por uma solução para a GNR, isso é que é 
evidente, e pensa que, neste momento, se os GNR ou os PSP, tivessem a mesma liberdade ou 
possibilidade que têm os médicos, a Moita nem tinha PSP, nem GNR, não tinha polícia nenhuma tendo em 
conta as condições que ali têm. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
No âmbito dos temas que estão a ser questionados também tem alguns tópicos que não serão de uma 
importância existencial mas que traduzem a preocupação de muitos munícipes, até porque teve a 
preocupação de questionar pessoas. 
Uma preocupação de muita gente relaciona-se com o estado do parque municipal da Moita. Já percebeu 
que as tais valas que estão abertas há imenso tempo e que não há meio de serem tapadas, têm a ver com 
o novo plano das regas automáticas do parque mas, na realidade, aquilo parece que incomoda muito as 
pessoas e, além disso, há outros aspetos a considerar que se prendem com o funcionamento do parque. 
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Existem vários munícipes que têm animais de companhia e que os vão passear ao parque e também 
existem alguns munícipes que, desrespeitando também a liberdade dos outros, soltam os animais dentro 
parque provocando situações de agressividade que pode estender-se dos animais aos próprios donos. 
Questionou se existem vigilantes no parque que se preocupem com essas regras de convivência, obrigando 
as pessoas que passeiam cães à solta a trazê-los pela trela, até porque muitos deles são animais das 
chamadas raças perigosas, ainda que isso tenha muito a ver com a educação que recebem. Por outro lado, 
ficam muitos dejetos dos animais na relva e isso, como se sabe, é perigoso para a saúde pública, e depois 
vão crianças brincar para ali. Foi-lhe relatado que uma criança desequilibrou-se e caiu precisamente em 
cima de um “montão de porcaria” e isto não é aceitável, portanto, a função dos vigilantes, se eles existem, 
é, efetivamente, alertar os tutores dos animais para recolherem os dejetos dos animais de companhia. 
O outro tema relaciona-se com a limpeza dos contentores de lixo nas imediações do mercado municipal, 
porque estamos a entrar numa época em que o calor aperta e é imperioso que essa limpeza se faça com 
a devida regularidade, porque o mau cheiro incomoda toda a gente que vive ali na zona. 
Outro tópico é sobre a questão da iluminação pública nalguns pontos da vila, um deles é a estrada do 
Carvalhinho, por onde passa com muita frequência e que tem inúmeros candeeiros sem luz, sobretudo 
desde o cruzamento dos Quatro Marcos até chegar ao cruzamento com a estrada principal, portanto, era 
uma boa oportunidade para começar a substituir as lâmpadas por lâmpadas de led. 
Outra questão prende-se com a participação da Câmara na Feira de Projetos Educativos, no programa 
Kid’s Guernica, entre outras, e aquilo que gostaria de saber é qual é o investimento da Câmara nestas 
iniciativas, porque aquilo que se vê nas despesas efetuadas, tudo o que está quantificado, tem a ver com 
as tais intervenções nas escolas que têm que ver com substituição de lâmpadas, desinfestação de 
formigas, reparação de campainha de portão, torneira de cozinha, acessibilidade à caixa de esgoto, 
requalificação de instalações sanitárias, desbaratização, desentupimento de sanitas, etc. No que diz 
respeito a estes projetos educativos, que implicam uma maior intervenção junto da população escolar, as 
quantificações que se encontram são relativamente ao número de participantes mas não se percebe qual 
é o âmbito da participação da Câmara nessas iniciativas, na medida em que há muito que fazer, e que se 
pode fazer, em prol da comunidade educativa sem grandes despesas e sem ir retirar as verbas, ou parte 
das verbas, que vão para as intervenções nos edifícios. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
As suas questões referem-se ao mercado municipal da zona sul na Baixa da Banheira, para as quais 
gostaria de obter algumas respostas, nomeadamente, se existe conhecimento, por parte da autarquia, que 
chove dentro do próprio mercado e se, quando foi efetuada a última verificação das condições da 
cobertura, é possível percecionar, ou se existe informação, ou algum relatório, relativamente ao nível da 
degradação do mesmo, se é possível garantir que a degradação da cobertura não coloca, eventualmente, 
dado o seu composto maioritário, em causa a saúde pública e se se prevê alguma intervenção neste 
âmbito. Relativamente ao piso do mercado perguntou se a autarquia tem conhecimento da existência de 
infiltrações para o piso inferior, onde se situam as garagens, que intervenções estão previstas e qual a sua 
calendarização para reabilitar este mercado municipal. 
Questionou ainda que ações de dinamização ou de promoção do mercado municipal estão previstas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara que respondesse às questões 
colocadas, se possível, de uma forma sintética. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Este folhetim em torno dos escuteiros da Baixa da Banheira é uma “inventona” que está a ser usada para 
tentar tirar dividendos políticos, recorrendo aos métodos mais rasteiros de baixa política, porque aquilo 
que se passa na relação da Câmara Municipal com os escuteiros da Baixa da Banheira é muito simples, 
muito claro, e em tudo idêntico ao que se passa com o relacionamento com qualquer outra instituição. Os 
escuteiros solicitaram apoio à Câmara Municipal na execução do projeto, esse apoio está a ser dado 
diretamente através de uma técnica do município que, simultaneamente, tem ligações aos escuteiros e 
que faz aqui uma ponte perfeita. O projeto já vai na terceira versão, fruto das alterações que vão sendo 
introduzidas, resultado da troca de opiniões com a associação e, logo que esteja concluído e que esteja 
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definida a área necessária para a sua implementação, será feita a cedência normalmente, sem qualquer 
outro processo que não seja este, igualzinho a todos os outros, com todas as outras instituições, que são 
já dezenas, aos quais a Câmara Municipal disponibilizou terrenos. Tudo o resto, como já disse, e repetiu, 
porque não há como dizer duas vezes para se ouvir bem, é baixa política, é de uma baixeza sem adjetivos 
possíveis. 
Sobre o ponto de situação do centro de saúde, está quase a concluir-se o prazo de execução dos projetos 
de especialidades que foi adjudicado a um gabinete técnico, que termina em final de abril, princípio de 
maio, não tem a data exata mas é por estas semanas. Uma vez concluído, e partindo do pressuposto que, 
apesar de não estar ainda verificado vão acreditar, vai estar concluído no prazo previsto, até porque o 
trabalho tem estado a decorrer normalmente, não têm informação que haja problemas nesta altura no 
acompanhamento feito quer pelos serviços municipais quer pelos serviços da Administração Regional de 
Saúde, dá-se por concluída a fase de projeto e a partir daí segue-se a assinatura do contrato-programa, 
que assegura o financiamento por parte da ARS e que determina as responsabilidades da Câmara 
enquanto dona da obra, porque aquilo que está acordado é que será a Câmara a lançar o concurso e a 
fazer o acompanhamento da empreitada. 
Há aqui um prazo que não depende da Câmara, o contrato-programa terá que ser proposto e apresentado 
pelo Ministério da Saúde, uma vez que depende, designadamente, do financiamento, mas as informações 
e as palavras da Administração Regional de Saúde são de que está empenhada em que o processo decorra 
com toda a celeridade possível e, ainda assim, é difícil, nestas circunstâncias, apontar uma data de 
conclusão da obra, mas crê que se as coisas correrem normalmente estarão em obra no início de 2019. 
Neste momento, é esse o prazo mais provável mas se é mais um mês ou menos um mês, como disse, 
depende de fatores que não controlam. 
Quanto à questão das dimensões das instalações não há instalações ilimitadas, porque quando precisam 
de uma operação esperam por vaga no hospital, portanto, há limitações em qualquer equipamento público 
e também há, naturalmente, limitações de capacidade na “Quinta do Mião”, naturalmente. A “Quinta do 
Mião” tem pouco mais de um ano de funcionamento e não está perspetivada, neste momento, por nenhum 
dos municípios, a sua ampliação. Aquele equipamento que ali está dá resposta às necessidades dentro 
das capacidades que tem, que são limitadas, pois são, mas o seu pai esperou dois anos para ser operado 
a uma catarata porque as capacidades do Hospital do Barreiro são limitadas e são bem mais importantes 
do que outro tipo de coisas. 
Existem limitações de capacidade, claro que existem e vão continuar a existir e, no que diz respeito à 
“Quinta do Mião”, as instalações que lá estão têm todas as condições, cumprem todos os requisitos legais 
e têm dimensões mínimas indispensáveis para a execução das tarefas dos dois municípios. Podiam ser 
maiores, e se fosse maior, se fosse o dobro, é verdade que estava lá o dobro dos animais, mas isso é um 
problema que é mais complexo que só a questão da dimensão das instalações. O problema daquilo que 
se faz aos animais, dos abandonos, desse tipo de situações, é um problema muito complexo cuja resposta 
não pode ser o aumentar indefinidamente o tamanho dos canis, porque isso não tem fim, esse processo 
não tem fim. 
Já foi dito, em relação ao crescimento demográfico, que Portugal tem saldo natural negativo na sua 
natalidade há décadas. Durante algum tempo, o saldo natural negativo foi compensado pelo saldo 
migratório, depois deixou de ser, o saldo migratório tornou-se ele próprio negativo, portanto, Portugal tem 
um problema de diminuição da natalidade, diminuição da população, que afeta, neste momento, quase 
todo o país. Há umas quantas, poucas dezenas, de exceções de municípios que ainda registaram, no último 
período, crescimento, todos os outros têm registado diminuições. 
Sobre o que é que o município faz, deu um exemplo muito claro. O município, desde sempre, tem a taxa 
de IMI mais baixa que o concelho vizinho, o Montijo, aquele que “vocês gerem”, sempre tiveram mais baixa, 
sempre, e continuam a ter. É um fator de competitividade, como andam sempre a dizer que 
competitividade é muito importante, está aqui um fator de competitividade. Quem andar à procura pode 
encontrar aqui IMI mais baixo do que encontra no Montijo, e até encontra também preços na habitação 
mais baixos. Como sabem, o preço médio da habitação, porque, naturalmente, não são todos iguais, o 
preço médio aqui também é mais baixo do que noutros pontos, designadamente, São Francisco e Atalaia, 
e zonas mais próximas dos nós rodoviários de acesso a Lisboa. 
São fatores de competitividade como a qualidade das nossas escolas são um fator de competitividade, a 
oferta de ensino pré-primário que têm, sistematicamente, feito crescer e que, neste momento, têm 
resposta a todas as crianças de quatro anos e já para algumas de três anos, é um fator de competitividade, 
há muitos fatores de competitividade no nosso concelho. A programação cultural que é, 
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incomparavelmente, superior à do nosso vizinho, que “vocês gerem”, é outro fator de competitividade, 
portanto, há aqui muitos fatores de competitividade. 
As verbas por pagar são verbas referentes a dívidas de pais, mas não tem a noção, não são verbas muito 
expressivas, até porque nem o número de pais nem os quantitativos são muito expressivos, mas não sabe 
qual é o número exato. 
Sobre a candidatura para a instalação de Wi-Fi em locais públicos aproveitou para dizer que no município 
da Moita já existe Wi-Fi em locais públicos há anos, há muitos anos, no âmbito do Setúbal Península Digital 
que tem doze anos com pontos de Wi-Fi públicos. Na primeira versão com os quiosques que estiveram 
instalados, cerca de trinta no concelho, em coletividades e outros espaços públicos e depois, numa 
segunda versão, já com pontos de Hotspot, como têm no parque da Baixa da Banheira, como têm no 
parque da Moita e como têm no parque das Salinas e, no dia em que abriu o aviso, fizeram o registo 
necessário e estão na linha para aceder a estes fundos, têm o trabalho feito, a identificação das 
necessidades e dos locais onde pretendem instalar e aguardam apenas que saia o anúncio da aprovação 
das candidaturas para procederem ao trabalho. 
Quanto às questões da mobilidade não basta, efetivamente, ter ciclovias, portanto, as ciclovias são um 
elemento necessário porque criam hábitos, criam condições, mas não há outro tipo de medidas de 
promoção do uso da bicicleta. Estão algumas equacionadas, designadamente, no âmbito dos interfaces 
de estacionamento junto às estações ferroviária, que estão previstos na candidatura ao Portugal 2020, 
porque está previsto que também nesse locais haja condições de guarda das bicicletas. Há um projeto 
desenvolvido pelos serviços de pequenos abrigos, com segurança, para guarda de bicicletas, e pensam 
que isso é uma forma de promover também o uso da bicicleta nos transportes casa – ligação ao transporte 
pesado, neste caso, ao transporte ferroviário. Essa é uma das medidas, outras têm mais a ver com a 
sensibilização e a promoção deste modo sustentável que irão fazendo, de alguma forma, através de uma 
promoção mais do que outras medidas para além da construção de novas ciclovias. 
A limpeza é uma questão que ficou registada e à qual irão procurar dar resposta. 
Sobre os cavalos à solta, de facto, é um problema que se tem vindo a acentuar. A prática de atividades 
equestres tem crescido, há cada vez mais pessoas com cavalos, e há também cada vez mais negócio em 
torno dos cavalos, pelo que têm dois problemas, têm o problema dos munícipes locais que têm cavalo e 
que, às vezes, o colocam nos terrenos que estão disponíveis, com acordos simples com os proprietários 
para ter o cavalo ali a pastar e têm também, e com mais incidência nalgumas alturas do ano, 
designadamente, na proximidade da romaria, quem vem aqui à procura de fazer negócio com os cavalos 
e os traz, e esses andam mesmo à solta e por todo o lado. 
Têm a responsabilidade de intervenção direta nesta matéria, a de fiscalização é das forças policiais, e têm 
um protocolo com uma instituição da região, porque uma das questões que se colocava é que a GNR dizia, 
muitas vezes, que tinha dificuldade em intervir porque apreendia o animal e depois não tinha onde o 
colocar. Então, há cerca de três anos, fizeram um protocolo com uma instituição, que já tinha um protocolo 
semelhante com outra autarquia da região, portanto, uma quinta onde há cavalos, para poderem ser lá 
colocados os animais. Ainda assim, aquilo que também verificaram, e em colaboração com a GNR, é que 
faz falta um regulamento municipal que, claramente, defina regras relativamente a esta matéria e que 
está em elaboração, pelo que pensam que daqui por uns poucos meses, não muito distante, já deverão 
ter aprovado um regulamento municipal que defina, efetivamente, regras muito concretas, para além 
daquelas que existem e que são legais mas, designadamente, regras em relação aos terrenos onde os 
cavalos estão e as condições que esse terrenos terão de cumprir, porque isso vai permitir uma atuação 
mais incisiva das forças policiais. 
No que diz respeito ao Conselho Municipal de Juventude consideram que cumprem a lei, porque o Fórum 
da Juventude que têm é tudo o que o Conselho Municipal de Juventude pretende ser mais aquilo que o 
Conselho Municipal de Juventude não quer ser, ou seja, tem lá as instituições formais que têm lugar no 
Conselho Municipal de Juventude e tem todo o movimento informal de juventude que o Conselho Municipal 
de Juventude exclui, portanto, têm um Fórum que é mais do que um Conselho e, por isso, entendem que 
cumprem a lei que diz respeito aos conselhos municipais de juventude. 
A reabilitação urbana é um processo longo, difícil e com resultados muito lentos. Primeiro, e já falaram 
disto várias vezes, mas é necessário repetir e reafirmar, os municípios não fazem diretamente reabilitação 
urbana naquele sentido de que se fala da casa que está em ruínas, da propriedade particular que está a 
cair. Não são os municípios que intervêm, nem aqui nem em lado nenhum, a não ser situações excecionais 
em que o município seja detentor dos edifícios, o que os municípios fazem e aquilo que as áreas de 
reabilitação urbana consagram, aplicando a legislação que foi criada e que permitiu, e que foi uma 
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legislação boa porque veio dar um passo, não veio resolver tudo mas veio dar passos importantes, são 
vantagens e incentivos para que os particulares intervenham no seu património, incentivos esses que se 
traduzem em benefícios fiscais, reduções de IMI e o IVA à taxa de seis por cento nas obras, incentivos 
desta natureza. 
Quanto aos particulares, falta-lhe responder a duas questões. Para uns, que não têm problemas 
financeiros e que são donos de cada vez mais património no nosso país, que são as instituições financeiras 
e os fundos imobiliários, a quem falta o haver interesse na construção, e a crise que o mercado imobiliário 
em Portugal atravessou durante estes últimos dez anos, naturalmente, afastou esse interesse e, portanto, 
não havia praticamente quase nenhuma construção. Por outro lado, para os proprietários que não são 
fundos imobiliários, para os proprietários que, muitas vezes, são pequenos proprietários, são pessoas com 
poucas posses, falta algum mecanismo que os ajude porque reabilitar património é caro e é difícil, é mais 
difícil e mais caro, em muitos casos, do que construir de novo, portanto, faltam esses mecanismos. Com o 
Portugal 2020 foram criados alguns mecanismos mas são bastante escassos. As verbas disponíveis, 
designadamente, na Área Metropolitana de Lisboa são bastante escassas e as condições de acesso são 
complexas, porque se exige uma reabilitação profunda dos edifícios, portanto, não é uma mera obra de 
reabilitação que consegue aceder. 
Chamam-se IFFRU – Instrumentos Financeiros de Financiamento à Reabilitação Urbana, estão em vigor, 
são geridos pela CCDR, tem havido sessões de esclarecimento por diversos locais para dar conhecimento 
aos potenciais interessados do financiamento deste mecanismo e, no nosso concelho, têm alguns 
exemplos de acesso em obras de reabilitação que estão agora a ser executadas, e um dos casos é aqui 
na Rua 5 de Outubro. Todavia, é um mecanismo escasso e acha que o maior problema é mesmo a 
reanimação do mercado imobiliário, havendo reanimação vai voltar a haver interesse na reabilitação, é 
uma área que hoje se olha com olhares diferentes daqueles com que se olhava há quinze anos atrás, 
quando quase ninguém se interessava por reabilitar, queriam era ver se aquilo caía para poder construir 
novo. Hoje, já não há tanto essa perspetiva, hoje há um interesse renovado pela reabilitação e crê que, 
com a recuperação económica do país, poderão começar a ser dados outros passos mas, como disse, é 
um processo lento, naturalmente, lento. 
O que se está a passar com o quartel dos bombeiros faz-lhe lembrar uma história de uns jogos olímpicos 
que aconteceu há uns anos em que, na maratona, houve um indivíduo que fez os primeiros quilómetros, 
ficou lá a um canto e depois veio entrar perto da meta, e agora também têm aqui “corredores a entrar 
perto da meta, a tentar entrar perto da meta, para aparecer na fotografia e tal, é importante”. É que isto é 
mesmo uma maratona, porque andam nisto há muitos anos, andam na insistência, na reivindicação, na 
exigência, há muitos anos, governo após governo, alternância após alternância, andam nisto há muitos 
anos, e agora o Ministério da Administração Interna não teve a decência de responder a uma tomada de 
posição da Câmara, tomada logo em novembro, e contactou-os na sexta-feira para marcar uma reunião 
com a senhora Secretária de Estado. Surpreendentemente, nesse mesmo dia, estavam notícias no jornal, 
ou seja, antes de comunicarem à Câmara comunicaram logo ao Largo do Rato, a dizer que tinham 
aprovado o protocolo de permuta. Acha que é uma atitude que define quem a pratica, essencialmente, é 
disso que se trata, define quem pratica este tipo de atitudes, define a falta de respeito institucional, define 
como se usa todos os truques, todas as artimanhas, todas as baixezas, para aparecer perto da meta, para 
aparecer para a fotografia. 
Agora, o que interessa, verdadeiramente, é que, ao que consta, foi finalmente aprovado pelo Ministério da 
Administração Interna o protocolo de permuta que, como já tinham aqui falado numa reunião anterior, 
tinha sido autorizado pelo Ministério das Finanças, portanto, faltava o Ministério da Administração Interna 
dar o passo e vai ter, nos primeiros dias de maio, uma reunião com a senhora Secretária de Estado da 
Administração Interna que presume, pelo que sabe das notícias, que seja para lhe dizerem isso e para se 
marcar a data da assinatura. 
As obras do parque da Moita são uma chatice, se não fizerem obras aquilo está lá, não incomoda ninguém, 
quando começam a fazer obras aparece logo quem se incomode, e isto é assim em todo o lado, e as obras, 
de facto, criam alguns incómodos. Estão a fazer as obras no parque de forma continuada, limitada, 
evidentemente, pela capacidade, porque estão a fazer com recurso ao trabalho próprio, portanto, à 
execução própria, mas estão a fazer um processo de renovação do parque, de melhoria da cobertura 
vegetal e das árvores que estavam já velhas e que têm de ser substituídas, de colocação de rega 
automática e de sistemas de rega automática que, hoje em dia, são fundamentais, não só para depois 
terem boas condições na nova cobertura vegetal e na nova cobertura de relva, que será a fase seguinte, 
mas também por questões de eficiência de trabalho humano, para não andarem pessoas a carregar 
aspersores, porque não é eficiente. Há um passo ali e estes passos estão a ser dados de forma continuada, 
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estão também perspetivadas outras intervenções que vão complementar, designadamente, no que diz 
respeito aos brinquedos e ao parque infantil, cuja mudança para ali já foi uma primeira nota bastante 
significativa de voltar a atrair pessoas ao parque, e irão continuar a apostar nessa área. 
Existem depois ali práticas que são altamente reprováveis, sobre as quais é extraordinariamente difícil ter 
controlo. O parque tem vigilantes mas não é um guarda, ou seja, não é um guarda-republicano, não é uma 
força policial. Já tiveram situações, várias, de ameaças aos vigilantes, de acosso, até de agressão. Podem 
imaginar qual é a reação quando o vigilante, na sua humildade, chega junto a uns indivíduos que andam 
ali a passear uns dobermanns e dizer “olhe não pode estar aqui com o cão”, portanto, naturalmente, há 
ali questões que são complicadas de ultrapassar, as autoridades policiais ajudam mas, com os efetivos 
que têm e com todas as solicitações que têm, compreendem que é muito difícil à autoridade policial fazer 
mais. Há campanhas de sensibilização, há placas que se colocam e que são partidas, enfim, há um 
processo que esperam que, com a educação, com o civismo, as coisas vão melhorando mas, mais uma 
vez, é um processo lento, é um processo bastante lento. 
Sobre a iluminação pública há um ato simples e, normalmente, bastante eficaz de resolver problemas de 
iluminação pública que é apresentar a questão. A EDP tem linhas gratuitas onde isto pode ser feito, e não 
está a dizer isto com nenhum sentido de ironia, é assim, porque quem sente as coisas primeiro do que 
qualquer outro é quem mora ali e vai a sair de casa e vê que o candeeiro está apagado e deve telefonar 
para linha gratuita da EDP e dizer porque, normalmente, a resposta é razoavelmente rápida. Também 
muitas queixas são encaminhadas para a Câmara Municipal, ou para as juntas de freguesia, mas o que 
fazem é apenas reencaminhá-las para a EDP porque a responsabilidade contratual da EDP é fazer a 
manutenção. 
Não têm tempo para falar da participação da Câmara nos projetos educativos porque para falar disto a 
sério estavam aqui meia hora, mas a primeira correção, se lhe permite, é que a Câmara não colabora na 
Feira de Projetos Educativos, a Câmara promove a Feira de Projetos Educativos, como promove um 
conjunto de outros projetos educativos e, ao promove-los, assegura o seu financiamento, quando é caso 
disso, ou assegura, pelo menos, apoios logísticos necessários à sua implementação. O Kid’s Guernica, por 
exemplo, é um projeto da Associação de Municípios em que a Câmara Municipal faz apenas apoio às 
escolas que participam e que irão participar na festa final, que é agora no próximo mês de junho, mas tudo 
o resto do desenvolvimento do projeto é com a Associação de Municípios. Pensa que será oportuno, aliás, 
tanto neste tema como sobre os mercados, uma discussão numa outra ocasião em que tenham mais 
tempo e não estejam pressionados pelo dia de trabalho de amanhã. 
Sobre o mercado disse apenas que existe, naturalmente, um acompanhamento, existe uma intervenção 
de manutenção dos mercados e, como em qualquer edifício, periodicamente é necessário uma intervenção 
de maior dimensão. Esta questão das chuvas mais intensas levou à entrada de água que, assim que o 
tempo permita, serão observadas e os nossos serviços técnicos decidirão qual a intervenção necessária 
mas, neste momento, não há nada mais do que uma questão de manutenção, estruturalmente o mercado 
não está afetado. 
A questão das infiltrações nas garagens é um problema antigo, que não pode ser imputado exclusivamente 
ao mercado mas, ainda assim, em termos do mercado, ao longo dos anos, foram tentando várias soluções, 
foram feitas caleiras, foram feitas impermeabilizações nas zonas de circulação da água, das lavagens das 
bancas. Não resolveu por inteiro, irão procurar continuar a intervir mas a responsabilidade não é exclusiva 
do mercado, nem tão pouco se pode esquecer que aquelas garagens foram compradas a um construtor 
particular e, portanto, também haveria responsabilidades da construção e da qualidade da construção que 
lhe deviam ter sido assacadas em devido tempo e os problemas perduram há muitos anos, mas acha que 
é uma discussão que deverão ter numa ocasião com mais tempo que não é, manifestamente, agora. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Colocada ata em minuta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
“Na questão do ponto nove pedíamos que fossem um pouco mais detalhados sobre que houve o pedido 
de uma proposta alternativa, que a primeira não foi votada e quem é que foram os intervenientes. 
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Como o requerimento foi apresentado na Mesa…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“A ata em minuta diz que houve uma proposta de alteração ao documento inicial do Partido Socialista., a 
proposta de alteração foi aprovada por maioria com dezasseis votos a favor, tal, tal, tal… O documento 
com as alterações, o documento final, com as alterações aprovadas foi aprovado por maioria.” 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
“Não tendo sido o primeiro votado, o que estava na ordem de trabalhos…” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Não. É ata em minuta. É ata em minuta. Na ata irá ser descrita toda a situação.” 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
“Nós apresentámos um requerimento à Mesa, como solicitou, para incluir essa informação.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Não. Fez um requerimento à Mesa que quer uma certidão certo? Há de ter uma certidão da ata em minuta. 
Assim passaremos à votação da ata em minuta.” 
 
 
A ata em minuta da presente reunião, para produção imediata de efeitos, foi aprovada por unanimidade, 
com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do 
PAN. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, era uma hora e dez minutos do dia vinte e quatro 
de abril de 2018. 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
Anexos: 
- Requerimento a solicitar certidão minuta da ata desta reunião, subscrito pelo Grupo Municipal do Partido Socialista. 
- Proposta de recomendação para a implementação do Conselho Municipal Juventude, apresentada pelo Partido Socialista 

na sessão da Assembleia Municipal da Moita realizada em 29.06.2012; 
- Cópia da ata nº09 do XI Mandato, referente à reunião ordinária da Câmara Municipal da Moita realizada em 09.04.2014; 
- Cópia do ofício subscrito pela Provedora-Adjunta do Provedor de Justiça e dirigida a Diogo Manuel Teixeira Gonçalves, 

referindo-se à queixa que apresentou relativa à omissão de implementação de um conselho municipal de juventude no 
município da Moita. 

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


