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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0002/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/02/2019 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, com a 
seguinte Ordem do Dia: 
 
 
1º - Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita; 
2º - Decretos-Lei Sobre Transferência de Competências; 
3º - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros; 
4º - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira; 
5º - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Vale da Amoreira; 
6º - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Moita; 
7º - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Gaio-Rosário; 
8º - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Sarilhos Pequenos; 
9º- Designação dos Júris dos procedimentos Concursais para Recrutamento de Dirigentes; 
10º - Apreciação da Atividade Municipal. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
 
- Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
- Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Fernando Alves Fernandes Gaio 
- Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros foi substituído pela representante legal, Eli Andrea 

Matias Dias Barros Rodrigues 
 
 
Verificação de ausências: 
 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
- Não houve intervenção do público presente. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia os seguintes documentos: 
 
A - Recomendação “Por uma rede de transportes concelhia”, apresentada pelo BE; 
B - Saudação ao “Dia Internacional das Mulheres”, apresentada pelo BE; 
C - Recomendação “Por um concelho Livre de Herbicidas/Glifosato”, apresentada pelo PAN; 
D - Saudação “Dia Internacional da Mulher e pela criação do Centro de Atendimento às Vítimas de Violência 

Doméstica, criado no nosso concelho”, apresentada pelo PAN; 
E - Moção “Dia Internacional da Mulher”, apresentada pela CDU; 
F - Moção “Por um futuro com transportes públicos de qualidade no município da Moita e na Área 

Metropolitana de Lisboa”, apresentada pela CDU; 
G - Moção “Pelas Vítimas de Violência Doméstica e Femicídios”, apresentada pelo PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
“Por uma rede de transportes concelhia 
Os dados recentemente publicados pelo INE no Inquérito à Mobilidade (IMOB) em 2 de julho de 2018 
confirmam que o transporte individual por automóvel é o principal modo de deslocação dos residentes no 
concelho (52,1%), sendo que o transporte público e/ou coletivo representa 14,3%. A deslocação por 
bicicleta é de 0,3%. 
Outros números significativos são os que colocam o município da Moita com uma taxa de deslocações a 
pé de 33,3%. O tempo despendido em média por dia em deslocações é superior a 59 minutos. 
Estes e outros dados do INE mostram a necessidade e urgência na tomada de medidas pelo município 
com vista a aumentar significativamente a utilização do transporte coletivo e a diminuir o uso excessivo do 
automóvel, não apenas para restituir o espaço público às pessoas e melhorar a qualidade do ar, mas 
também como contributo indispensável para a diminuição das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) 
e para a adaptação/mitigação das alterações climáticas. 
Nesse sentido, no Orçamento do Estado para 2019 foi criado um Programa de Apoio à Redução Tarifária, 
através do Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro (PART), com uma dotação global de 104 milhões 
de euros, a atribuir às Autoridades de Transporte das Áreas Metropolitanas e das Comunidades Inter 
Municipais, tendo sido atribuído à Área Metropolitana de Lisboa o valor de 73.012.818,00 €. 
A concretização do passe único metropolitano em 2019 com o preço máximo de 40 euros (e do passe 
familiar com um valor máximo de 80 euros) será certamente a medida com maior impacto na enorme 
mudança a concretizar quanto à utilização do transporte coletivo de passageiros. 
Mas a resposta ao problema da mobilidade não pode ficar apenas pelo passe único, sendo também 
fundamental ter um conhecimento mais profundo da mobilidade no concelho, para o município poder 
encontrar as diferentes respostas à situação, tendo em conta, entre outros elementos, os modos de 
transporte mais adequados. 
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A revisão das concessões de transportes terrestres de passageiros terá de ocorrer até 3 de dezembro de 
2019, como estipulado na Lei nº 52/2015 de 9 de junho. 
No seu território, a autarquia é a autoridade de transportes competente para organizar o Serviço Público 
de transportes terrestres prestado às populações, definindo percursos, horários e o modelo de gestão da 
rede que opera no município. 
O ano de 2019 é a oportunidade que as autarquias têm para promover um serviço de transportes que 
responda às reais necessidades das pessoas, que seja ambientalmente responsável e que combata as 
desigualdades sociais, através da garantia de mobilidade a todas e todos os cidadãos. 
As linhas de carreira atualmente em funcionamento, têm vindo a ser alteradas de forma casuística e, em 
muitos casos, em função da rentabilidade operacional dos prestadores do serviço público e não das 
necessidades de mobilidade das populações. 
Nas áreas metropolitanas as ligações entre o centro e as periferias são as linhas que dominam o mapa da 
rede de transportes terrestres de passageiros. A criação e reforço de percursos trará vantagens sociais, 
ambientais e económicas, facilitando o quotidiano de milhares de pessoas e aumentando 
significativamente a sua qualidade de vida. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária em 22 de fevereiro de 2019, ao 
abrigo do disposto no artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, recomenda ao executivo camarário que: 

1. Desenvolva os procedimentos necessários para a programação de políticas de mobilidade assentes 
no passe único e na utilização do transporte coletivo de passageiros nos seus diversos modos, 
assegurando a qualidade dos transportes públicos e uma mobilidade ao serviço das populações. 

2. Apresente a esta Assembleia até setembro de 2019 a rede de transportes concelhia que será 
contratualizada com o operador interno, por forma a que as/os representantes das cidadãs e 
cidadãos do município possam deliberar acerca da rede proposta. 

Moita, 22 de fevereiro de 2019 
Os eleitos na Assembleia Municipal pelo Bloco de Esquerda” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Seguindo aquela que tem sido a prática, por se tratar da mesma temática e independentemente da ordem 
de entrega na Mesa, solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento F. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
“Por um futuro com Transportes Públicos de Qualidade no Município da Moita e na Área Metropolitana de 
Lisboa 
O novo Passe Social, que terá início daqui a pouco mais de um mês, representa muito para a Área 
Metropolitana de Lisboa, e para este município em particular. 
Em primeiro lugar, em termos históricos representa décadas de reivindicações da nossa população e dos 
nossos autarcas para a integração das freguesias do concelho da Moita nas coroas do Passe Social. 
Demorou mais de 40 anos, mas finalmente todos os munícipes da Moita poderão usar apenas um único 
passe. Tivesse a proposta do PCP sido aprovada na Assembleia da República em 2016, tal como foi 
aprovada uma moção nesse sentido em todas as Assembleias Municipais da Área Metropolitana de Lisboa, 
e aqui por unanimidade, e teríamos ganho 3 anos neste processo. Mas mais uma vez PS e PSD, que aqui 
votaram a favor, lá onde se pode realmente decidir, votaram contra, e BE e CDS ficaram-se pela abstenção. 
Ainda na História e integrando o Planeamento e Gestão do Território, representa também uma forma de 
pensar a mobilidade muito diferente daquela que predominou desde finais da década de 80 do século 
passado, quando os investimentos em Transportes Públicos, e nas Empresas Públicas de transportes, 
foram subjugados à lógica do transporte individual. 
Sem deixar a História, o Planeamento e Gestão do Território, e incluindo a Governação, este passo 
representa também a assunção de um erro estratégico de se ter criado e extinto uma Autoridade 
Metropolitana de Transportes de Lisboa sem que nunca lhe tenham sido concedidas todas as condições 
necessárias e suficientes para que cumprisse o seu papel, tendo deste modo sido permitido que durante 
décadas tenham subsistido e multiplicado descoordenações várias e milhares de tarifas de transportes a 
aplicar a quem desgraçadamente tivesse que se deslocar pela AML em transportes públicos. 



   Página 4 de 50 

Entrando também na Economia, representa o assumir envergonhado do erro de se ter privatizado o 
operador rodoviário público e concessionado serviços ferroviários, hoje espartilhados em várias empresas 
privadas, algumas detidas por grupos internacionais que, curiosamente, por sua vez são detidos no todo, 
ou na sua maior parte, por empresas estatais estrangeiras sujeitas às mesmas regras de mercado e 
regulação europeias que por cá são usadas para justificar toda e qualquer desregulação. 
Em termos Sociais, esta medida representa para as famílias um ganho extraordinário, pois além da 
simplificação tarifária, que não é de menosprezar, representa uma diminuição substancial dos seus custos 
fixos mensais em deslocações casa-trabalho, casa-escola, ou apenas em lazer. 
Em termos ambientais, só com uma forte aposta no desenvolvimento e na promoção do transporte público 
se conseguirão atingir as metas de descarbonização do País e da sua Economia com que Portugal, e bem, 
se comprometeu. 
Com o Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros aprovado em 2015, chegou uma 
primeira “transferência de competências”, e assim, já sabemos que para a Câmara Municipal da Moita o 
esforço se vai situar em aproximadamente 800.000€ anuais. Um valor que, por exemplo, seria o 
equivalente a uma descida de 12% no IMI cobrado no município, passado a taxa dos atuais 0,38 para 
perto de 0,33, ou seria o equivalente a comprar 4 autocarros para o município, por ano. 
Aqui chegados, torna-se necessário exigir do Governo (deste e do próximo) que assuma as suas 
responsabilidades, e que revertam o caminho de destruição do sector público de transportes trilhado nas 
últimas décadas, que à semelhança de outras áreas de atividade, pouco mais conseguiram do que 
degradar serviços e fechar sectores da indústria fundamentais para a economia do país. Hoje em dia já 
não construímos nem comboios nem barcos em Portugal e até a sua manutenção não consegue satisfazer 
as necessidades de frotas envelhecidas. É que cada vez que um membro do governo acena à distância 
com o menor défice da história da democracia portuguesa, ao mesmo tempo que encontramos sorrisos 
deleitados de militantes socialistas, também encontramos milhões de portugueses descontentes com a 
falta de investimento em pessoas e equipamentos fundamentais ao bom funcionamento dos serviços 
públicos, e em particular dos transportes. 
Nos últimos anos anúncios não faltaram, mas o que a realidade nos diz é que muito pouco foi concretizado, 
e que após várias versões de Planos Estratégicos de Transportes e Investimentos, aquilo que atualmente 
está explicitamente previsto para o Arco Ribeirinho Sul no recente Plano Nacional de Investimentos 2030 
na área dos transportes, está dependente da instalação de um aeroporto civil na Base Aérea do Montijo. 
E isto é algo que politicamente não podemos de modo algum aceitar! Nem esta dependência, nem a 
própria utilização da BA6 como Aeroporto Civil. 
Assim, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita, ao mesmo tempo que saúdam esta nova fase do 
Passe Social, e para que as aspirações e necessidades de mobilidade da população da Área Metropolitana, 
e do Concelho da Moita em particular, se concretizem, exigem: 

- A compra de novo material circulante para os diversos modos de transporte da AML; 
- A contratação dos trabalhadores há muito necessários para os diversos setores de operação, de 

manutenção e de infraestruturas; 
- O investimento em infraestruturas essenciais à mobilidade das pessoas de e na AML Sul, tais como, a 

ponte Barreiro Seixal e a expansão do Metro Sul do Tejo; 
- O fim da concessão da Fertagus e a integração dos seus serviços na CP; 
- Inclusão da Terceira Travessia do Tejo, entre Lisboa e o Barreiro, pelo menos com o modo ferroviário, 

no Plano Nacional de investimentos 2030 e a negociação para a sua inclusão no próximo pacote de 
fundos comunitários, como infraestrutura fundamental para a diminuição das desigualdades de 
mobilidade e de desenvolvimento dentro da AML e na ligação de Lisboa ao Sul do País em modo 
ferroviário pesado, potenciando a abrangência geográfica dos Portos de Setúbal e de Sines, e a sua 
relevância económica para a região e para o país. 

Moita, 22 de fevereiro de 2019” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a recomendação e a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda vão acompanhá-la e não têm, rigorosamente, nada a 
obstar às referências, o que não acontece com a moção apresentada pela CDU. 
Saltando a parte da paternidade dos projetos, a implementação deles, muitas vezes, não acontece quando 
querem, mas quando é possível. Queriam, e saltando todos os considerandos anteriores, até porque 
muitos deles já aqui foram abordados, e irão ser, como é o caso da base aérea do Montijo, por exemplo, 
referir que dos cinco pontos deliberativos, em abono da verdade, os dois primeiros estão previstos na 
negociação que os municípios, no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, têm feito. Aliás, a parte de 
comparticipação dos municípios visa, exatamente, a ampliação da capacidade de resposta dos 
transportes, cuja percentagem, neste momento, não se recorda, mas que julga ser à volta dos vinte por 
cento, porque a comparticipação do Estado recai, fundamentalmente, sobre a compensação dos passes. 
Depois, no terceiro ponto, encaixa, sendo uma coisa relativamente diferente, aparentemente diferente, na 
mesma metodologia dos dois pontos anteriores, ou seja, os órgãos da Área Metropolitana de Lisboa, de 
alguma maneira, estão mandatados para a implementação deste projeto e não é conhecida, pelo menos 
publicamente, qualquer divergência por parte dos municípios que a compõem, no sentido de definir o 
caminho, o trajeto, para a concretização não só do passe, mas da capacidade de resposta porque, 
obviamente, se prevê que vá aumentar por força desta nova do passe único. 
Sobre o quarto ponto, o fim da concessão da Fertagus está, obviamente, intimamente ligado a uma 
questão, diria, ideológica, e nos partidos a ideologia é muito importante porque, obviamente, é isso que os 
sustenta, mas que não acompanham até porque decorrem, neste momento, negociações que, se 
chegarem a bom porto, e como sabem a Fertagus, de há uns anos a esta parte, já paga ao Estado pelo 
serviço que presta, portanto o Estado ganha com a resposta que a Fertagus dá, pelo que, se o processo 
negocial que, neste momento, está em curso chegar a bom porto, não veem razão rigorosamente nenhuma 
para que a concessão não se prolongue. É evidente que, se nas negociações, últimas, não chegarem a 
bom porto, a concessão não vingará porque primeiro está o superior interesse do Estado. 
Quanto ao quinto e último aspeto, que se refere, particularmente, à inclusão da Terceira Travessia do Tejo 
no PNI 2030, plano esse que está em discussão na Assembleia da República, e pensa que não divergem 
da importância desta infraestrutura, sendo que foi anunciado, e pensa que estiveram todos atentos, que 
o Plano Nacional de Investimentos entregue tem uma particularidade que é o facto de todos os 
investimentos que lá estão contemplados terem a garantia de financiamento. 
É uma questão de princípio, ou seja, não é um leque de opções onde depois logo se vai ver se conseguem 
financiamento e, se não conseguirem, eles não se concretizam. Não foi assim, a opção foi que todos 
aqueles a que fosse garantido o financiamento constariam do Plano Nacional de Investimentos. Significa 
isto, e sendo partidária da Terceira Travessia sobre o Tejo, que se este projeto em concreto estivesse 
comtemplado no Plano Nacional de Investimentos excluiria uma avalanche de projetos que estão 
destinados a todo o país. A canalização de recursos, para este projeto em concreto, era de tal ordem que 
o país, no seu todo, ficaria penalizado. Se é uma questão de opções, sim é, porque face aos recursos 
existentes tiveram que se tomar opções. 
Portanto, dito isto, há aqui uma diversidade muito grande de temas, aparentemente numa única matéria 
e, exatamente, pelo formato e pelo conjunto de considerações que estão neste documento, não o 
acompanham. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Normalmente, quando se fazem estas pesquisas, têm de ser um pouco mais rigorosos, porque quando 
dizem que “Hoje em dia já não construímos nem comboios nem barcos em Portugal”, para além de se se 
construírem barcos em Portugal, porque nos estaleiros navais de Viana do Castelo constroem-se barcos, 
quando a construção dos barcos em Portugal não depende da vontade que têm ou não, implica sempre 
um concurso internacional, razão porque solicitam que esta afirmação seja corrigida no documento, uma 
vez que não corresponde à verdade. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Começando pelo fim, depende da vontade que têm, enquanto país, em manter ou não manter algumas 
atividades, e manter ou não manter essas atividades, especialmente, quando as empresas que mantêm 
essas atividades são públicas, e o que aconteceu foi que houve uma série de estaleiros navais em Portugal, 
que construíam para Portugal e para o estrangeiro, que foram privatizados e esse saber e essa 
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competência foram desbaratados, tal como aconteceu com a construção de material ferroviário, que foi 
exatamente a mesma coisa, porque haviam empresas públicas portuguesas que o faziam que foram 
privatizadas, e depois integradas numa multinacional que levou essa competência para fora, portanto 
quando se diz que não se faz, e não se faz, é porque, na verdade, existem opções políticas, e são, 
realmente, opções políticas. 
E, em relação à intervenção anterior, é verdade que existem opções políticas e opções ideológicas. 
Percebem isso e por isso é que têm esta posição e não têm outra. Existem opções políticas que fazem com 
que, este ano, o Novo Banco tenha exigido mais mil milhões de euros. Esses mil milhões de euros, se 
calhar, são úteis noutras áreas. Se calhar, são úteis em iniciar trabalhos para poder construir a Terceira 
Travessia sobre o Tejo, sobre a qual estão, aparentemente, de acordo. 
A concessão da Fertagus não é puramente ideológica. Há uma base ideológica porque, naturalmente, 
acham que este tipo de serviços, para assegurarem a qualidade e um preço justo, devem ser prestados 
pelo Estado, mas o que é certo é que existem números. Esta concessão já tem vários anos, não está a 
acabar agora, está em negociação, e existem números que indicam que é muito mais caro para os utentes 
andarem no comboio da Fertagus do que no comboio da CP. Existem números que dizem que, para o 
Estado, o modo em que está a funcionar a Fertagus é mais caro do que o modo em que está a funcionar 
a CP, ainda por cima, tendo sido a CP que comprou o material circulante e foi a REFER que construiu as 
linhas e as estações. 
Portanto, ideologicamente, garante que não é a favor de o Estado construir infraestruturas e comprar 
material circulante e entregá-lo a um privado para ele ficar com o lucro. Isso, ideologicamente, garante que 
não está de acordo e também acha, para o bem do país, que não é a melhor opção. 
Em relação à recomendação do Bloco, com a qual estão noventa e nove vírgula nove por cento de acordo, 
existem dois pequenos pormenores, e um deles é que esta Assembleia, há uns meses atrás, decidiu 
delegar na AML esta competência de organizar o serviço público de transportes do território, isto porque 
foi uma das primeiras transferências de competências que apareceram nos últimos anos, e que atingiram 
a esmagadora maioria dos municípios da AML, sem que tivessem as competências técnicas próprias para 
fazerem este tipo de trabalho e então delegaram-no na AML. 
As anteriores concessões tinham, realmente, aquele efeito de serem usadas apenas as linhas que eram 
rentáveis e as que não eram rentáveis, ainda que não fossem abandonadas, eram reduzidas ao mínimo 
indispensável para se poder dizer que existem, e isto era permitido pela antiga concessão. A partir de dois 
mil e quinze surge um novo regime jurídico para os transportes públicos de passageiros, as coisas mudam 
e é neste sentido que aparece esta recomendação, e a moção que apresentaram também. 
A questão que solicitavam que o Bloco pudesse rever é temporal porque, ao que sabem, a AML está a 
fazer este estudo, está a avaliar as carreiras que são necessárias para prestar o melhor serviço público de 
transportes na Área Metropolitana de Lisboa, e no município da Moita também, pelo que solicitar na 
recomendação que seja feita uma apresentação já na próxima sessão da Assembleia parece-lhes pouco 
exequível, portanto se este prazo pudesse ser dilatado, por exemplo, até à sessão da Assembleia de 
setembro estariam perfeitamente de acordo. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Questionou o proponente do documento A se aceitava a alteração proposta ao ponto dois. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Disse que aceitavam a alteração proposta, mas com todo o respeito pelos demais elementos desta 
Assembleia que já se manifestaram a favor do documento sem esta alteração, e apelaram a que também 
considerassem a ideia do BE em aceitar a proposta da CDU. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra para comunicar que não tinham nada a opor. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação apresentada pelo BE a 
votação. 
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Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto 
inicialmente transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida submeteu a moção apresentada pela CDU a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezasseis votos a favor da CDU; 
nove votos contra do PS; seis abstenções, sendo três do BE, uma do PSD, uma do CDS, uma do PAN. 
 
 
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. 
Sugeriu então que passassem ao próximo grupo temático, uma vez que têm três documentos do mesmo 
âmbito, e seguindo a ordem de entrega na Mesa solicitou ao BE que procedesse à apresentação do 
documento B. 
 
Tomou a palavra Carmen Mafra do BE 
“Dia Internacional das Mulheres 
Em Portugal, o Dia da Mulher tem a marca e a influência internacional. Foi assim que surgiu a Liga 
Republicana das Mulheres Portuguesas em 1907 fundada por Ana Castro Osório, como muitas outras 
organizações que acabaram reprimidas no período da ditadura onde se destacaram Maria Lamas, Florbela 
Espanca, Sofia Pomba Guerra, Natália Correia, Catarina Eufémia, Maria Barroso, Virginia Moura, Georgete 
Ferreira e tantas outras que encheriam páginas, cujas vidas pela luta que travaram determinaram a 
evolução das relações sociais, em tudo inseparáveis da  conquista dos seus direitos. 
O dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres é um dia que recorda muitas lutas e vitorias, como sejam 
o direito ao trabalho, à educação, ao voto, ao divórcio, à saúde e à liberdade sexual e reprodutiva, lutas 
travadas ao longo de décadas. 
Há, hoje, graças à luta das mulheres e à democracia, mais mulheres a trabalhar em todas as áreas e 
acederem às mais altas qualificações profissionais e universitárias, mas persistem as discriminações de 
género entre profissões, a dupla jornada de trabalho com maior peso das tarefas domésticas sobre as 
mulheres e chefias maioritariamente masculinas. As mulheres continuam a ser a maioria na precariedade, 
no desemprego e nos baixos salários. 
De acordo com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego a diferença salarial, em Portugal, 
entre homens e mulheres ronda os 17%. 
É como se as mulheres, ao final de um ano, recebessem zero euros por 58 dias de trabalho. 
No entanto há hoje mais mulheres na política e com papel relevante na administração pública e têm sido 
tomadas medidas pelo Governo e pela Assembleia da República para reforçar a paridade entre homens e 
mulheres, mas o caminho para a igualdade ainda é longo e as injustiças persistem. 
As lutas contra a opressão e a exploração das mulheres têm muitas vertentes, nomeadamente a social, 
cultural, económica, política e o seu combate é um ato de cidadania. 
Para além das diferenças de oportunidades laborais e salariais, a segurança pessoal das mulheres 
continua a estar em risco na nossa sociedade. 
Só neste ano de 2019 já foram assassinadas 10 mulheres em Portugal. 
Estes crimes estão a chocar o país. 
A Violência física ou psíquica no trabalho ou em ambiente familiar contra as mulheres não nos pode deixar 
indiferentes. 
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Neste âmbito, a Assembleia Municipal da Moita congratula-se com a criação pelo Governo, os municípios 
do Barreiro e da Moita em parceria com a Cooperativa de Solidariedade Social – Rumo, de um novo 
Gabinete de Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, nos respetivos concelhos. 
A Assembleia Municipal da Moita saúda todas as conquistas das Mulheres e todas as iniciativas realizadas 
no âmbito da comemoração do dia 8 de Março, comprometendo-se com a defesa da igualdade entre 
homens e mulheres como trave fundamental de uma sociedade que se quer cada vez mais livre e mais 
justa. 
Esta saudação será enviada à Assembleia da República (Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e 
Garantias), à CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, à CITE - Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e no Emprego, bem como aos órgãos de comunicação social do distrito. 
Moita, 22 de Fevereiro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
“Pelo Dia Internacional da Mulher e pela criação do Centro de Atendimento às Vítimas de Violência 
Doméstica 
Um longo caminho percorrido e um longo caminho a percorrer. 
No dia 8 de Março assinala-se o Dia Internacional da Mulher. 
É um dia no qual celebramos as vitórias alcançadas no campo da igualdade de género, 
independentemente da nacionalidade, etnia, cultura, economia e política, mas que serve também para 
relembrar o quanto falta em matéria de direitos das raparigas e mulheres. 
O Dia da Mulher surgiu no contexto dos movimentos laborais, nos quais as mulheres lutavam por melhores 
condições de vida e de trabalho e pelo direito ao voto. 
O primeiro Dia Nacional da Mulher celebrou-se nos Estados Unidos, a 28 de fevereiro de 1909. 
No ano seguinte, no decurso de um encontro da Internacional Socialista, em Copenhaga, 100 mulheres, 
em representação de 17 países, aprovaram o Dia Internacional da Mulher, em honra das lutas dos direitos 
das mulheres, sendo o mesmo celebrado pela primeira vez no ano seguinte, em 1911. 
É, assim, um dia de comemoração de tudo o que já se alcançou, mas também é o dia de pensarmos em 
formas de ação para avançarmos e vencermos, enquanto sociedade, o fosso que ainda persiste. 
Queremos também louvar e ao mesmo tempo agradecer à Câmara Municipal e a todas as instituições que, 
embora tenha sido rejeitada ao PAN uma proposta que sugeria a formação de um Gabinete de Apoio à 
Vítima no nosso Concelho, tornaram realidade a presença de um espaço e meios de ajuda às Vítimas de 
violência no Município. 
Queremos ainda alertar para, face ao aumento galopante desta calamidade por todo o País, que se rodeie 
este projeto de outras valências, nomeadamente de reconhecimento e apoio às famílias, onde tal flagelo 
surge, tentando que não haja uma desagregação irremediável no que às crianças diz respeito. Prestar 
apoio ao agressor nas vertentes que tecnicamente se justifiquem, no sentido até de amenizar as 
consequências das suas atitudes, tanto no seio familiar como na sociedade onde estão inseridos. 
Verificando-se que atualmente também já existe violência no namoro, esse tipo de apoio seria fundamental 
que também se facultasse aos jovens. 
Em face do exposto, a Assembleia Municipal da Moita saúda o Dia Internacional da Mulher e a criação do 
Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica. 
Moita, 22 de fevereiro de 2019 
Pessoas – Animais - Natureza” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento E. 
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Tomou a palavra Tânia Ribeiro da CDU 
“Dia Internacional da Mulher 
O Dia Internacional da Mulher, comemorado desde 1910 por proposta de Clara Zetkin, é uma emanação 
do movimento operário com uma profunda ligação à luta das mulheres em cada país, por melhores 
condições de trabalho, pela redução da jornada de trabalho, por melhores salários, pela igualdade. Uma 
data que historicamente está associada à importância da luta organizada das mulheres contra a 
exploração e opressão a que o sistema capitalista as tem sujeitado, indissociável da que se abate sobre o 
conjunto dos trabalhadores, decorrente da natureza exploradora do capitalismo. 
As mulheres trabalhadoras, representam mais 47% da população empregada, são, a par dos jovens, o 
grupo mais atingido por políticas anti sociais. 
o salário médio mensal das mulheres trabalhadoras é menos 18% do salário médio dos homens, nas 
profissões mais qualificadas (Quadros Superiores) as diferenças atingem os 30%. 
Apesar do progresso no quadro normativo as desigualdades entre mulheres e homens têm vindo a 
aumentar, resultado das políticas de direita dos sucessivos Governos. 
A violência doméstica contra as mulheres que continua a ser um grave problema no nosso país, e que se 
agravou. 
Em muitos casos, tem uma ligação estreita com outras expressões de violência, há a necessidade de 
avaliar a evolução da problemática das violências no nosso país, de perceber se é possível estabelecer um 
nexo causal entre a situação de crise económica e social que ainda vivemos, as políticas de austeridade 
que foram desenvolvidas, e o recrudescimento das violências no espaço privado e público. 
Urge refletir na prevalência das discriminações salariais e na desvalorização das atividades profissionais 
e qualificações das mulheres. 
Estão igualmente presentes a pressão, a intimidação e nas diversas formas de assédio no trabalho, bem 
como na persistência de doenças profissionais (lesões músculo-esqueléticas) que afetam 
maioritariamente as mulheres. 
Estão fortemente ligadas à desregulação desenfreada dos horários de trabalho, obstaculizando a 
conciliação do trabalho com a vida familiar e pessoal. 
Para eliminarmos a violência, e a desigualdade, temos de combater as suas causas e os seus 
responsáveis, no trabalho e na vida, em todos os dias do ano, até á data em que não mais seja necessário. 
Exigimos igualdade de direitos no progresso e justiça social! 
Assim, no próximo dia 8 de Março, que sendo dia de festa é também de luta, porque é preciso dizer BASTA 
de injustiça, BASTA de violência e manter viva a esperança que Portugal conquistou ao abrir as portas de 
Abril, levando mulheres e homens a afirmar que a igualdade não se decreta, conquista-se. 
Os eleitos da CDU” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocadas as saudações e a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Relativamente aos documentos apresentados considera que, no geral, são complementares, mas há um 
dado, que deve ser do conhecimento de todos, porque ontem entrou em vigor a lei que proíbe a 
diferenciação salarial entre homens e mulheres, portanto esta clivagem, pelo menos na lei, deixou de 
existir, deixou de ser permitida, cabendo agora a quem de direito o seu cumprimento, no entanto, do ponto 
de vista do legislador, a situação está, em princípio, sanada pelo que quis chamar a atenção para isso. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
A CDU irá favoravelmente os documentos, no entanto, há aqui uma correção e uma consideração a fazer. 
Na saudação apresentada pelo PAN é dito “embora tenha sido rejeitada ao PAN” e não é assim, porque 
estava a ser trabalhado e os gabinetes de apoio à vítima não nascem espontaneamente. 
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Já tinha havido um no concelho da Moita e outro no concelho do Barreiro, que foram interrompidos por 
opção política, que funcionavam em moldes parecidos ainda que com menos parceiros, portanto já existiu, 
foi interrompido e agora criou-se outro tipo. 
Sobre a consideração, e tal como uma camarada sua lhe estava a dizer, podem fazer as leis que quiserem. 
Aliás, há muitas leis que não são cumpridas e o que devem fazer, enquanto cidadãos interessados e 
pessoas que gostam de tratar as outras pessoas de forma justa, é estar muito atentos, mas duvida muito 
que a lei venha mudar grandes coisas porque é na luta, é na consciência, é na educação e na formação 
que as coisas se mudam, pontanto a lei pode ser uma ajuda, mas não resolve nada espontaneamente. 
Na função pública não há essa discriminação, na função pública são todos iguais, no privado não, e um 
dos problemas do setor privado não tem só que ver com estas questões da discriminação, tem a ver, 
porque tem donos, com o facto da grande parte dos empresários em Portugal, como sabem, infelizmente, 
não ter formação e não ter consciência, o que permite estas coisas e, enquanto tiverem esta matriz assim, 
duvida muito que as coisas mudem. Um exemplo muito concreto é o que aconteceu com aquela 
trabalhadora da cortiça, e estão a falar de administradores com formação superior, inclusive mulheres, 
portanto as pessoas são muito maltratadas, ainda hoje há necessidade de combater a discriminação, e as 
mulheres são mais discriminadas, e há ainda hoje necessidade de lutar por justiça social e por direitos no 
trabalho. 
Há pouco acompanhou as palavras do seu camarada João Figueiredo, mas vai dizer outra, e é mesmo 
ideológico, que é não abdicarem de defender os direitos do trabalho para todos, porque acham que o 
desenvolvimento de um país não é fazer obras e ter coisas muito bonitas quando têm trabalhadores 
explorados, ou quando têm estas situações que não se percebem, quando há pressão, e alguns chamam-
lhe assédio, mas na CDU chamam-lhe outra coisa, quando há este tipo de comportamento sobre as 
pessoas, quando mulheres vão a entrevistas ou quando não podem subir porque podem engravidar ou 
quando patrões perguntam a mulheres se querem engravidar ou se têm namorado, porque isto acontece 
hoje em dia e não se muda com a lei. 
Devem estar atentos, devem fazer o seu papel, e pensa que vão aprovar hoje estes documentos, o que já 
é algum papel e apesar de aqui vir referido a sua divulgação não chega, e não chega confiarem nas leis, 
ainda que ajudem, portanto enquanto cidadãos devem passar esta mensagem e não esconder que há 
discriminação, porque estas datas são importantes e é muito bom que a Assembleia o faça, mas devem-
se lembrar disto o ano inteiro. 
 
Tomou a palavra Teresa Lésico da CDU 
Tem uma frase que costuma dizer a muitas mulheres que é “a violência contra nós mulheres ofende-nos 
na nossa dignidade humana”, porque o direito à vida, à liberdade, à segurança e à dignidade da pessoa 
humana pessoal constitui um direito inadiável. Isto para dizer que após o 25 de Abril foram criados muitos 
mecanismos e têm leis que foram criadas para proteger a mulheres, mas chegaram a dois mil e dezanove 
com um conjunto de mortes assinaladas este ano que os envergonha. 
Têm que ser todos, estejam na política, estejam na formação, estejam onde estiver a decisão para impedir 
que comece a aumentar mais este número, o tal flagelo, porque acha que isto é um flagelo, a verificar se 
os mecanismos que são criados pelo próprio Estado estão a funcionar na sua plenitude, como é esperado. 
A saudação do Bloco diz que são dez, mas são onze as mulheres que já morreram, dez em janeiro e uma 
já em fevereiro, e isto não é só em Portugal, é transversal a quase todo o mundo, mas esta também era 
portuguesa. 
Acha que tudo isto os envergonha, mas também alerta, e deve mobilizar todos, também nesta Assembleia 
Municipal, onde há uma Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e 
Igualdade, pelo que sugeriu, dado este número elevado de violência doméstica a mulheres e este flagelo 
de assassinatos, que se mobilizassem realizando um debate com todas as forças que são decisoras nesta 
questão. 
Depois, fica muito admirada por os familiares destas mulheres em Portugal, em relação à Alemanha não 
sabe como funcionam os costumes policiais e, possivelmente, terão outras formas de atuar, serem quase 
unânimes ao dizer que eram casos já assinalados pela PSP e pela GNR, mas a importância que davam aos 
casos não era de uma abertura de apoio à vítima, porque quando elas iam apresentar a queixa eram uma 
vítima. Há que derrubar muros e há que derrubar algumas conceções que ainda existem na sociedade 
portuguesa, porque é certo que é uma questão de educação, daí que devam começar pela escola, 
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mobilizando os próprios professores e educando as nossas crianças para que, daqui a uns anos, não 
estejam aqui a lamentar isto. 
 
Tomou a palavra Bárbara Dias do PS 
Algumas das coisas que ia abordar já foram referidas, mas na verdade, segundo o Gabinete do Senhor 
Presidente da República, são doze as mulheres que já foram assassinadas, portanto a saudação do Bloco 
de Esquerda tem duas mulheres de diferença. 
Quanto à saudação do PAN, no parágrafo anterior à deliberação, quando diz “Deveria educar-se o 
agressor”, consideram que ficaria melhor “prestar apoio nas vertentes que, tecnicamente, se verificarem”, 
porque é mais do que educação, vai para além da educação. Depois, acham que a deliberação está um 
pouco atabalhoada porque diz “A Assembleia Municipal recomende à Câmara Municipal da Moita que 
delibere saudar” e julgam que ficaria melhor dizer “A Assembleia Municipal saúda”. 
Na sequência daquilo que foi aqui referido sobre a lei da igualdade salarial que entrou em vigor ontem, é 
de referir que foram feitas muitas notas de imprensa, muitas notícias e que, inclusive, saiu uma notícia 
cujo título era “eles ganham mais do que elas, é proibido” quando o titulo devia ser “elas ganham menos 
que eles, é proibido”, e aqui a forma faz toda a diferença porque o problema é o que “elas ganham”. 
Também quis mencionar, na sequência do que o Sr. Nuno Cavaco disse sobre a empregada da corticeira, 
aquilo que a sua camarada Eurídice Pereira referiu sobre hoje ter sido aprovado um voto de solidariedade 
na Assembleia da República, apresentado pelo PCP e aprovado por toda a esquerda, PS, Bloco de 
Esquerda, PEV e PAN, com os votos de abstenção do PSD e do CDS, saudando a forma como estava escrito 
o voto de solidariedade porque, ao que consta, estava muito bem redigido. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Começou por declarar que vão aprovar os documentos apresentados sobre este tema, no entanto, quis 
dizer que, para si, é lamentável colocar aqui que ocorreu a morte de uma mulher, duas, dez ou doze, 
porque qualquer uma delas era lamentável e deixa-os a todos tristes. 
A questão que se coloca aqui é como veem as coisas, porque baseou-se em documentos da UMAR que 
dizem que, efetivamente, são dez, mas há outros que dizem que são onze, porque a criança de dois anos 
que foi assassinada era uma menina, e há outros que dizem que afinal são doze com a médica que foi 
assassinada na Alemanha, portanto é-lhes indiferente pôr dez ou doze porque é lamentável a partir do 
momento em que há uma, e é bom que isto fique claro. Se a maioria entender que são doze alteram, mas 
no seu entender cingem-se àquilo que são, efetivamente, os crimes passionais e em território nacional. 
Em relação à questão do diploma que entrou ontem em vigor sobre as diferenças salariais quis dizer que 
o diploma refere que é aplicável, para já, a empresas com mais de duzentos e cinquenta trabalhadores, e 
todos sabem que vivem num país em que, infelizmente, os privados têm uma média de dez a doze, treze 
trabalhadores, portanto a esmagadora maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras portugueses, neste 
caso, principalmente, as trabalhadoras portuguesas, não vão ser abrangidos porque as suas empresas 
não vão ser incomodadas, nos próximos tempos, por causa desta lei que saiu agora. 
É claro que a lei tem etapas, que há de chegar à sua concretização e acabar com esta diferenciação, mas 
vai levar muito tempo, daí que a tenham referido e que a queiram continuar a manter aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a explicação do Sr. António Chora presume, porque uma é fora de Portugal, a outra é uma criança, 
e porque não é aí que está a questão de fundo, que devam manter a saudação como está. 
Em relação às sugestões feitas à saudação do PAN, uma quanto à referência ao agressor e outra quanto 
à deliberação, questionou a Sra. Fátima Dâmaso sobre o seu eventual acolhimento. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
Confirmou que aceitava a alteração feita à deliberação final e que, quanto à sugestão feita na referência 
ao “agressor” não via grande diferença, mas que o importante é fazer alguma coisa, pelo que questionou 
qual consideravam ser a palavra correta relativamente ao “agressor”. 
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Tomou a palavra Bárbara Dias do PS 
Sugeriu alterar a frase, retirando “Deveria educar-se o agressor” e substituindo por “Prestar apoio nas 
vertentes que, tecnicamente, se justifiquem”, uma vez que isso engloba educação, apoio psicológico, etc. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou à Sra. Fátima Dâmaso se concordava. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
Confirmou que concordava com as alterações propostas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a saudação apresentada pelo BE a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida, submeteu a saudação apresentada pelo PAN a votação, relembrando que o penúltimo 
parágrafo foi alterado e em vez de “Deveria educar-se o agressor” passando a constar “Prestar apoio ao 
agressor nas vertentes que tecnicamente se justifiquem” e, na deliberação final, passar a constar “A 
Assembleia Municipal da Moita saúda o Dia Internacional da Mulher e a criação do Gabinete” – e não 
“Centro” – “de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica.” 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto 
inicialmente transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Submeteu a moção apresentada pela CDU a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PAN; duas abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS. 
 
 
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 de Luis Morgado do BE 
“Declaro que votei a favor sobre as questões que envolvem a mulher, e que acabamos aqui de discutir, 
sobre todas as moções, mas na consciência de que, de facto, há raízes culturais profundas que 
determinam esta necessidade de ano a ano aprovarmos e discutirmos estas questões, e de haver uma 
luta subjacente a tudo isto dia-a-dia. 
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Enquanto a matriz cultural se enraizar no sinal da cruz em que se diz “Pai, Filho e Espírito Santo” e a mulher 
não aparece, exatamente, na figura de mãe, continuaremos, normalmente e infinitamente, a discutir este 
problema.” 
 
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 D. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
“Por um concelho Livre de Herbicidas /Glifosato 
O controlo de plantas infestantes recorrendo ao uso de herbicidas de síntese, é uma prática corrente no 
País e no mundo, sabendo-se que o glifosato é o composto mais utilizado pelas Autarquias, pois tem uma 
utilização sistémica não seletiva e é de venda livre e de fácil acesso. Para além do impacto no Ambiente e 
na Saúde Pública e Animal, a sua aplicação torna-se ainda mais gravosa, pelo facto de ser, muitas vezes, 
feita por pessoas sem a devida formação. 
O glifosato mata todas as plantas, exceto as modificadas artificialmente para lhe serem resistentes. Em 
Portugal o seu uso é generalizado na agricultura e nos serviços das Autarquias, tendo-se aplicado só em 
2012, 1.400 toneladas, deste tipo de pesticida. 
Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), determinou que este herbicida é altamente 
cancerígeno, podendo provocar Linfoma Não - Hodgkin, um dos cancros que mais se regista no País, com 
1700 novos casos por ano e é também causador da Doença de Parkinson. 
Nos casos em que se justifica o controlo de plantas infestantes, existem várias alternativas, que para além 
da não contaminação por poluentes químicos nocivos, apresentam outras vantagens e potencialidades, 
nomeadamente no caso dos métodos mecânicos, que pode ser feito o aproveitamento da biomassa gerada 
para produção de composto e vermicomposto, para uso e posterior fertilização de espaços como jardins 
públicos etc., com a consequente redução da contaminação ambiental. 
Quando não for possível aplicar métodos mecânicos, seria desejável a opção por métodos térmicos, pelo 
que estes métodos deviam ser retomados, como aliás já acontece na Autarquia de Setúbal, que anunciou 
a aquisição de um equipamento de Monda Térmica, para remoção de infestantes em espaços urbanos, 
bastante eficiente e que funciona sem recurso à utilização de quaisquer produtos químicos. Custou 
41.697€, comparticipado em 50% pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Transição Energética 
e que já está a operar em Azeitão, estando previsto que se utilize nas restantes freguesias do concelho 
brevemente. 
Em face do exposto, o grupo municipal do PAN propõe que: 
A Assembleia recomende à Câmara Municipal da Moita que, como a SAÚDE NÃO TEM PREÇO, vem o PAN 
por este meio, sugerir que o Município abandone a prática de utilização do glifosato e passe a práticas 
mais saudáveis e sustentáveis para tudo e todos. 
Moita, 22 de fevereiro de 2019 
Pessoas – Animais - Natureza” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Este assunto é recorrente na Assembleia da República, e o facto é que ainda não vingou, uma vez que não 
existem evidências científicas que façam prova do que se afirma. 
Recomendaria a intervenção do Professor Alexandre Quintanilha, deputado do Partido Socialista e, como 
sabem, professor universitário, feita sobre isto na Assembleia da República, verdadeiramente brilhante, 
que para todos foi uma aprendizagem, porque nem sequer era uma questão de ordem política, mas 
claramente pela introdução de elementos e dados verídicos que sustentam uma posição. 
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Portanto, acha que valeria a pena fazerem uma busca, e podem ter a certeza que a própria vai fazê-lo, no 
sentido de ouvirem com atenção aquilo que ele refere. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Quis, de certa forma, referir que, relativamente a esta proposta de recomendação, há questões que em 
nada os dividem e que nenhum membro desta Assembleia deixa de subscrever a recomendação com o 
fundamento de que a saúde, obviamente, não tem preço, mas o texto da recomendação assenta numa 
série de premissas, e um pouco também em complemento daquilo que foi referido na intervenção anterior, 
com a qual concorda, nomeadamente, no aspeto em que é preciso haver mais informação, haver mais 
partilha de informação, relativamente a esta questão, que não é assim tão linear como tudo isso. 
Portanto, a bancada da CDU queria perguntar à proponente da recomendação se estaria de acordo em 
retirá-la, enviando à Comissão Permanente de Ambiente, Infraestruturas, e Equipamentos Urbanos, 
Proteção Civil e Mobilidade para que se possa debruçar sobre ela, porque está aqui uma série de 
informação que pensa que não é correta, alguma é completamente desconhecida e até há uma informação 
contraditória que os membros da Assembleia, ao votarem uma recomendação deste género, certamente, 
ou muto dificilmente, conseguem fazê-lo em consciência e o assunto tão sério que é merece, de facto, que 
haja uma análise mais profunda, nomeadamente, ao nível da Comissão. 
São referidas aqui, por exemplo, questões como “muitas vezes, feita por pessoas sem a devida formação”, 
mas há uma lei e sabe que as autarquias formaram pessoas, os trabalhadores, os assistentes operacionais 
que aplicam estes herbicidas, pelo que isto não é exatamente correto. 
Há aqui outros aspetos, relativamente às soluções alternativas que são colocadas, que também não são 
verdadeiramente soluções para resolver o problema, daí que ache que era de todo o interesse da própria 
Assembleia, de toda a prudência e até em prol do conhecimento que esta matéria encerra, e como já aqui 
foi referido, até a nível universitário, porque calha ser deputado mas é um professor universitário, e há 
vários professores universitários de vários quadrantes políticos, e isto não é uma questão meramente 
política, é uma questão, essencialmente, técnica e societária, daí que proponha a sua retirada, se a 
proponente do PAN estiver de acordo. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Devido à sua atividade em complemento de reforma, tirou um curso para aplicar estes produtos e, 
exatamente, reduziu a sua aplicação e hoje em dia, praticamente, só o aplica numa eira muito bonita 
porque ao arrancar as ervas, às tantas, vêm as pedras e tudo, e é apenas por isso. 
O significado disto é que o trabalho, simplesmente, triplicou, o trabalho anual triplicou à conta do abandono 
da utilização deste herbicida e, nas discussões e no que tem lido, é um produto, de facto, muito 
contraditório. É um produto que se aplica e que atua na planta e os males dele são apenas por duas horas, 
se for, depois não produz efeito nenhum, apenas na planta e na folhagem da planta. 
Tem observado situações muito mais perigosas e que ninguém discute, como o sorgo, por exemplo, que 
por aí se planta no nosso concelho, o milho que por aí se planta no nosso concelho, porque basta lerem 
os sacos das sementes para verem a quantidade de fungicida que elas têm, e depois, como aquilo é por 
rega, o fungicida vai atuar, exatamente, pela rega e vai para o lençol freático para todo o lado, e as regas, 
quando é a época do sorgo e do milho para o gado, são intensas. 
Devem ver e ler, até sobre os cuidados do aplicador que, normalmente, pelo que tem observado, muita 
gente não atende, porque o espalhar daquilo faz uma poeira, mas aí ninguém pergunta e toda a gente 
implicou com o glifosato e não sabe porquê porque há outros produtos piores. Por exemplo, numa análise 
feita há quatro anos nuns furos, a sessenta metros o que se manifestou foi, de facto, o fungicida, o efeito 
dos fungos que vêm envolver as sementes que, naturalmente, ali são aplicadas, e está a falar num terreno 
em que se plantam mais de dez hectares, ora de milho ora de sorgo, num ano uma coisa, num ano a outra, 
e o concelho tem muito disto. 
A preocupação em relação ao glifosato é, de facto, se aparecer, para o aplicador, porque é muito perigoso 
para o aplicador e se, de facto, aparecerem alguns animais naquele momento, mas ao fim de duas horas 
o perigo acabou, o efeito está lá na erva, chova ou não chova, e esta é a explicação dos cientistas e de 
alguma experiência que o próprio tem, mas como aquilo é muito chato e o próprio também tem que o 
aplicar, e é quase com um escafandro que aquilo se aplica, às tantas, só aplica numa eira para ver se não 
a estraga por ser muito bonita. 
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Logo, também defende que esta recomendação passe à Comissão, até porque isto também tem 
incidências no funcionamento da autarquia e porque, enquanto esta solução garante alguma extensão na 
sua aplicação, a solução térmica não garante tanto tempo e as plantas desenvolvem-se da mesma 
maneira, ou seja, a uma velocidade enorme, disso não tenham dúvidas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a proposta de retirar a recomendação e enviá-la à Comissão Permanente de Ambiente, 
Infraestruturas, e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade, perguntou à proponente se se 
pretendia pronunciar. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
Confirmou que aceitava que a recomendação fosse retirada e posteriormente enviada à Comissão. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a decisão supra, solicitou ao coordenador da Comissão Permanente de Ambiente, Infraestruturas, 
e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade, Sr. João Figueiredo, que tomasse a devida nota de 
que a recomendação “Por um concelho Livre de Herbicidas /Glifosato”, apresentada pelo PAN, era retirada 
para descer à Comissão. 
 
De seguida, solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento G. 
 
Tomou a palavra Bárbara Dias do PS 
“Pelas Vítimas de Violência Doméstica e Femicídios 
Hoje, 22 de fevereiro, assinala-se o Dia Europeu das Vítimas de Crime e os nossos pensamentos estão 
com as 11 mulheres e 1 criança que durante este ano (53 dias) morreram vítimas de violência doméstica. 
Este crime em particular representa o segundo crime mais participado contra pessoas e leva todos os anos 
à morte de mulheres. Segundo dados do Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA) da União de 
Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), em 2018 o número de femicídios (28 casos) registados 
aumentou, em comparação com o ano civil transato de 2017 (20 casos). Entre 2004 e 2018 o OMA 
registou um total de 503 femicídios. 
Apesar de haver, substancialmente, mais casos de violência doméstica em idades compreendidas entre 
os 26 e 55 anos, segundo o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 2019, promovido pela UMAR e 
pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Professora Doutora Rosa Monteiro, os índices de 
comportamentos violentos são muito preocupantes, quer em termos da vitimização, quer da legitimação. 
Foi possível apurar que 67% do total de jovens, em idades compreendidas entre os 11 e os 20 anos, aceita 
como natural pelo menos uma das formas de violência na intimidade. Podemos concluir que estes jovens, 
tendo sofrido atos de violência no namoro, não a reconhecem como tal, e, portanto, não creem precisar 
de ajuda especializada e as situações continuam a não ser detetadas nem denunciadas. Certamente, terá 
implicações concretas na vida destes jovens, pois estes atos irão perpetuar-se nas suas relações e no 
futuro. 
Urge então a necessidade de trabalhar precocemente com os jovens, no sentido de prevenir a violência 
sob todas as formas e promover relações pautadas pelo respeito. 
A violência - física, psicológica e sexual - não poderá, de forma alguma, ser tolerada e desvalorizada. 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 22 de fevereiro: 
1. Lamenta profundamente a morte de todas as vítimas de violência doméstica e apresenta sentidas 

condolências às suas famílias e a todos os que sentem profundamente a sua ausência. 
2. Manifesta solidariedade com todas as mulheres e homens que sofrem em silêncio, encorajando-os a 

denunciarem os seus agressores, para que não façam parte das estimativas mortais. 
3. Saúda o Governo, o município da Moita e a Cooperativa de Solidariedade Social – Rumo, pela criação 

do Gabinete de Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. 
4. Exorta todos os Autarcas, Decisores e Educadores a envolverem-se no combate a este flagelo, dando 

particular ênfase à educação para a cidadania por forma a quebrar o ciclo de perpetuação da violência. 
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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...), a todas as associações e organizações do concelho, 
especialmente às escolas básicas de 2º e 3º ciclo, secundário e profissional do concelho. 
Moita, 22 de fevereiro de 2019 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Após terminar de apresentar a moção, propôs que os membros da Assembleia Municipal fizessem um 
minuto de silêncio em homenagem às vítimas mortais. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Neste momento os membros da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 
silêncio pelas vítimas de violência doméstica e femicídios. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que chegaram à Mesa, para conhecimento, duas declarações políticas, uma apresentada pelo 
PS outra pela CDU, e pediu que se mais alguém pretendesse intervir no período anterior à ordem do dia 
manifestasse a sua intenção. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Proferiu uma declaração política do PS, em conformidade com a transcrição infra: 
“Visão estratégica para o setor dos transportes em curso 
Na Assembleia Municipal de Fevereiro de 2018 o grupo Municipal do PS preocupado com o transporte 
fluvial apresentou uma moção que tinha como lema “Em defesa do transporte fluvial como fator de reforço 
da mobilidade sustentável na área Metropolitana de Lisboa”, aprovada por maioria, alertava para as 
carências deixadas pelo anterior Governo, PSD/CDS-PP, que afetou não só o transporte fluvial como todo 
o setor dos transportes. 
No passado dia 15 de Fevereiro, nas instalações da sede do grupo Transtejo/Soflusa, procedeu-se ao 
lançamento do concurso para aquisição e manutenção de dez novos navios. São dez novas embarcações 
com um valor total de 90 milhões de euros. 
Tal como foi referido nesse dia pelo Primeiro Ministro, no lançamento do referido concurso, “só o 
investimento feito na Transtejo/Soflusa supera todos os investimentos realizados pelo anterior governo 
em todo o setor dos transportes”. 
Mas, se contabilizarmos todo o valor investido pelo atual Governo no setor dos transportes até aos dias de 
hoje a verba ascende aos 260 milhões, e se a isto somarmos as obras e projetos nos próximos anos o 
valor sobe para os 800 milhões de euros só na melhoria de transportes públicos. 
Outro exemplo bem concreto é o plano Ferrovia 2020 que prevê obras em 1200 quilómetros de via férrea 
e um investimento superior a dois mil milhões de euros. 
Mas a sensibilidade governamental e dos municípios aderentes para a área dos transportes também vem 
ajudar os orçamentos das famílias portuguesas como é o caso do tarifário único com inicio marcado para 
o próximo mês de abril. 
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Não podemos esquecer que quando o Governo socialista chegou ao poder encontrou o Metro, a Carris e 
os STCP entregues a grupos privados e foi possível ainda reverter esta situação. 
As manutenções/reparações estavam por fazer seja no transporte fluvial como na CP, Metro e Carris, a 
linha ferroviária não tinha avançado nem um centímetro, o material suplente estava todo ao serviço 
deixando os armazéns desprovidos de equipamentos para manutenção e reparação, e hoje, ainda com 
algumas dificuldades, é certo, o setor dos transportes está a dar passos que garantirão melhorias. 
O Grupo Municipal do Partido Socialista quer manifestar o seu reconhecimento ao trabalho desenvolvido 
na busca de soluções para o caos deixado pela direita nos transportes, bem como declarar o seu apoio à 
estratégia nacional para a década 2020/2030. 
Grupo Municipal do PS 
Moita, 22 de Fevereiro de 2019” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Proferiu uma declaração política da CDU, em conformidade com a transcrição infra: 
“A 8 de Janeiro de 2019 foi assinado um acordo entre o governo português e a Vinci que prevê a realização 
de obras de ampliação na Portela e a construção de um pequeno aeroporto civil na Base Aérea do Montijo. 
A decisão de se fazer um aeroporto no Montijo já tinha sido anunciada há anos pelo Sr. Ministro do 
Planeamento e das Infraestruturas, ou melhor, pelo Sr. ex-Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, 
e pelo Senhor Primeiro-Ministro. 
Considerando: 
1) que se desconhecem estudos que fundamentem a decisão e que nenhuma decisão política deverá ir 
contra pareceres técnicos e científicos devidamente validados; 
2) que o estudo de impacto ambiental foi devolvido por não analisar convenientemente os riscos para a 
saúde das populações e para o ambiente; 
3) que já existe um estudo de impacto ambiental, que está em vigor e que aprova a construção do Novo 
Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete; 
4) que a grande maioria dos especialistas considera um erro a construção do aeroporto na Base Aérea do 
Montijo; 
5) que não há nenhum estudo comparativo entre as opções Base Aérea do Montijo e Campo de Tiro de 
Alcochete, no que se refere à viabilidade económica e ambiental e que a grande maioria dos especialistas 
considera que se deveria fazer uma Avaliação de Impacto Ambiental Estratégica; 
6) que o governo não ouviu as populações e a grande maioria das autarquias na área de influência do 
aeroporto do Montijo, em particular as autarquias do concelho da Moita, cujas populações serão as mais 
afetadas por se situarem no cone de aproximação à pista; 
7) que há urgência em avançar com uma solução e que a solução Alcochete está pronta para avançar há 
anos e que a opção Base Aérea do Montijo poderá nunca ter carta verde e que, portanto, se está a perder 
tempo e a adiar o futuro; 
8) que a população do concelho da Moita manifesta preocupações com a sua segurança, saúde e bem-
estar; 
9) que cerca de metade da população do concelho da Moita, 30 000 pessoas, não tem médico de família 
e como tal não conhece o seu estado de saúde; 
10) que em nenhum plano de ordenamento do território está referenciada a solução Base Aérea do 
Montijo; 
11) que o recentemente criado Conselho das Obras Públicas, cuja função é auxiliar a qualidade da decisão 
política tendo em atenção a definição atempada da estratégia do país, não foi consultado; 
12) que o projeto não foi alvo de uma consulta pública e muito menos de um escrutínio por parte dos 
interessados; 
13) que os números anunciados pelo governo no que toca à criação de emprego, durabilidade do 
investimento e operacionalidade aeronáutica são constantemente desmentidos por especialistas ou pelas 
conclusões de estudos realizados anteriormente ou até durante este processo; 
14) que é importante salvaguardar o património imaterial que é a cultura ribeirinha e os seus valores 
tradicionais que poderão ser afetados com a construção do aeroporto do Montijo na Base Aérea nº6; 
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A CDU entende e defende: 
1) Que deveria o governo promover uma Avaliação de Impacto Ambiental Estratégica entre as duas 
soluções, Campo de Tiro de Alcochete e Base Aérea nº 6, e que o processo deveria ser transparente, 
envolvendo a população, as autarquias locais e todas as estruturas da sociedade civil que desejassem 
participar no mesmo; 
2) Que a tomada de decisão politica, sem estar fundamentada nos estudos convenientes e devidamente 
validada, levanta uma série de questões de vários âmbitos e que mancha o funcionamento democrático 
das instituições para além de colocar as populações afetadas em posição de desprezo; 
3) Que os grandes investimentos devem ser enquadrados em Planos de Ordenamento e como tal 
devidamente estudados e enquadrados com todos os mecanismos e instrumentos em vigor e a aprovar; 
4) Que o debate sobre o novo aeroporto não foi devidamente promovido por quem tinha a obrigação de o 
fazer, o governo; 
5) Que todas as forças políticas representadas deveriam tomar posição sobre este assunto, uma vez que 
o governo já a tomou sem aguardar o resultado dos estudos, ainda que os estudos cujos resultados se 
aguardam sejam manifestamente insuficientes para uma análise ponderada do assunto, o que só por si 
já determina uma tomada de posição dos representantes do povo e que foram eleitos por este mesmo 
povo para os representar; 
6) Que em qualquer situação e processo de tomada de decisão politica as pessoas devem estar em 
primeiro lugar; 
Como tal, e por tudo o que foi escrito e assumido, a CDU reitera que a melhor solução é a construção do 
Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete.” 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
O regimento em vigor é claro e refere o seguinte no artigo vigésimo primeiro: “O local onde se realizam as 
Sessões da Assembleia Municipal deve ser dotado de condições técnicas para gravação áudio e 
audiovisual, sendo que a transmissão audiovisual deve ser disponibilizada no sítio de internet do 
Município, preferencialmente em direto”. 
Assim, no dia trinta de novembro de dois mil e dezoito, o Grupo Municipal do PS apresentou à Mesa este 
assunto e foi dito pela senhora Presidente em exercício que o assunto tinha ficado registado, sem 
quaisquer outras informações. No dia 7 de dezembro o mesmo assunto voltou a ser abordado, mas sem 
terem qualquer resposta. 
Hoje voltam a questionar, mas pretendem uma resposta clara e objetiva, porque entendem que as 
transmissões online têm o poder de aproximar os órgãos autárquicos da população e são um instrumento 
muito importante para que todos os munícipes possam acompanhar o trabalho desenvolvido pelos seus 
eleitos. 
É indispensável que o Sr. Presidente garanta o cumprimento do regimento aprovado por unanimidade. 
Recorde-se que esta questão já havia sido aprovada no anterior mandato, sem que tivesse obtido 
seguimento. 
A inclusão sem equívocos, no atual regimento, reforçou a vontade democrática deste órgão, pelo que 
pretendem saber quais os motivos que têm inviabilizado a execução da deliberação e qual a data da sua 
concretização. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Quis informar que a Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, 
Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação reuniu no passado dia dezassete de janeiro, com a 
presença de todos os elementos e do senhor Presidente da Câmara, cuja ordem de trabalhos foi o ponto 
de situação do novo aeroporto no Montijo, a questão dos fundos comunitários e também trabalho da 
Comissão. 
No ponto sobre o aeroporto concluíram que, logo que se conhecessem resultados dos estudos anunciados 
que o Governo diz que aguarda, a Comissão voltaria a reunir. Até agora não se conhece mais nada, pelo 
que a Comissão aguarda serenamente a oportunidade de poder reunir sobre este assunto. 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Quis dar nota do trabalho realizado pela Comissão Permanente de Desenvolvimento Económico, 
Intervenção e Solidariedade Sociais e Saúde, no âmbito do mandato que lhe foi dado por esta Assembleia 
na sequência de uma tomada de posição que foi aprovada por unanimidade, para que se inicie o debate-
reflexão sobre as causas para que o número de candidaturas às vagas aos centros de saúde e USF não 
estejam a ser preenchidas. 
Houve uma primeira reunião onde se definiu um plano de trabalhos e um conjunto de questões e 
solicitação de elementos, dados, para os quais se solicitou o apoio técnico da Câmara por via do Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal. 
Depois, houve uma segunda reunião em onze de janeiro onde se auscultou, onde houve uma audição, das 
comissões de utentes da saúde da Baixa da Banheira e da Moita. A comissão de utentes de Alhos Vedros 
também foi convidada a estar presente, mas não teve oportunidade, todavia enviou, posteriormente, 
alguns elementos à Comissão. 
A um de fevereiro realizou-se uma terceira reunião onde se auscultou a Ordem dos Médicos, por intermédio 
do Conselho Sub-Regional de Setúbal, e a seis de fevereiro recebeu um e-mail do Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, na sequência do pedido de uma outra reunião com uma outra entidade, onde 
comunicou que foi solicitado ao Diretor do ACES que fossem facultados os dados que haviam sido pedidos 
pela Comissão. Neste momento, estão a aguardar que esses dados sejam disponibilizados pelo ACES. 
Têm sido trabalhos muito profícuos, com o empenho de todas as forças politicas, que demonstram 
interesse em que se consiga atingir aqui resultados e que se aprofunde o conhecimento sobre esta 
matéria, portanto pensa que este trabalho, e também é essa a sensação que, de um modo geral, lhe é 
transmitida por todos os membros, tem sido importante e esperam ter esta informação em breve para 
conseguirem continuar e depois poderem apresentar um relatório daquilo que são os resultados dos vários 
trabalhos que têm vindo a desenvolver. 
Quis também agradecer a disponibilidade, sempre permanente, dos elementos do Gabinete de Apoio aos 
Órgãos Municipais que têm sido incansáveis naquilo que são as solicitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Relativamente à questão colocada pelo Sr. Pedro Mateus disse que irá falar com o Sr. Presidente da 
Câmara sobre este assunto e na sessão ordinária de abril da Assembleia Municipal terá informação 
concreta. 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
23/01/2019: 
 
“A Assembleia Municipal da Moita em sessão extraordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2009, 
sob proposta da Câmara Municipal, de 11 de novembro de 2009 aprovou o Regulamento de Taxas do 
Município da Moita que estabelece o regime a que ficam sujeitos a liquidação, a cobrança e o pagamento 
de taxas que, nos termos da lei ou regulamento, sejam devidas ao Município da Moita. 
Posteriormente, foi o mesmo alterado pela deliberação da Assembleia Municipal tomada na sessão 
ordinária realizada em 28 de dezembro de 2012, na sequência da publicação dos Decretos-Leis n.º 
48/2011, de 01 de abril, n.º 110/2012, de 21 de maio e n.º 204/2012, de 29 de agosto e pelas 
deliberações da Assembleia Municipal tomadas nas sessões de 22 de fevereiro de 2013, de 03 de 
setembro de 2013, de 28 de fevereiro de 2014, de 27 de junho de 2014, de 21 de novembro de 2014, 
de 27 de fevereiro de 2015, de 25 de setembro de 2015, de 26 de fevereiro de 2016, de 24 de junho de 
2016, 25 de novembro de 2016 e de 23 de fevereiro de 2018. 
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Considerando que: 
As atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos, pelos feirantes, vendedores ambulantes e 
agricultores funcionam como polos de importantes trocas comerciais e de criação de emprego. 
Verifica-se que as taxas de ocupação dos diferentes mercados municipais fixos e das feiras registam 
percentagens muito reduzidas.  
Constata-se uma dificuldade crescente dos diferentes empresários em honrar os seus compromissos, 
incluindo as taxas de utilização e de ocupação dos espaços de venda. 
Durante os anos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a Câmara Municipal pretendeu incentivar e 
incrementar as atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos e nas feiras, através da redução 
das respetivas taxas previstas na Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município da Moita. 
A importância dos mercados municipais fixos e das feiras, associada ao facto da baixa taxa de ocupação, 
justificam a necessidade premente de incentivar estes espaços e as atividades neles desenvolvidas, pelo 
que, se consideram necessárias as manutenções das reduções supra mencionadas. 
Importa pois proceder à alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita com vista à 
concretização deste objetivo. 
Assim sendo, e atendendo a que os atuais artigos 18.º-A e 18.º-B, do Regulamento de Taxas do Município 
da Moita e os pontos 18 e 19 da Fundamentação das Isenções e Reduções de Taxas, constante do Anexo 
III ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, que consagram a redução das taxas pretendida, 
apenas produziram efeitos até 31 de dezembro de 2018, pretende-se com a alteração ora proposta, a 
manutenção, para o ano de 2019, do regime de redução de taxas que tem vigorado, atenta a vigência dos 
mesmos pressupostos que o determinaram. 
Assim, deliberou a Câmara Municipal, em reunião ordinária de 28 de novembro de 2018, desencadear o 
procedimento de elaboração do Projeto de Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, com 
publicitação do início do procedimento, em 30 de novembro de 2018, na Internet, no sítio institucional do 
Município da Moita, e em Edital, indicando a forma como se podia processar a constituição como 
interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do projeto de alteração ao Regulamento, 
nos termos do n.º 1, do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
O prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração do projeto de 
alteração do Regulamento decorreu de 03-12-2018 a 14-12-2018, sem que se tenham constituído 
quaisquer interessados ou apresentados contributos. 
Nesse sentido foi elaborada uma alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, que se anexa 
à presente proposta e que dela faz parte integrante para todos os efeitos legais, de forma a consagrar as 
sobreditas reduções de taxas. 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere: 

Ao abrigo do artigo 32.º e das alíneas k) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, alterada pelas Leis n.os 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-
A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, submeter à 
Assembleia Municipal da Moita para efeitos de aprovação, ao abrigo dos artigos 112.º n.º 7 e 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, na redação em vigor, das alíneas b), c) e g) do n.º 1 do artigo 
25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 96.º a 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei 
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, dos artigos 14.º, 15.º, 
16.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-
B/2013 de 01 de novembro e alterada pelas Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro, Lei n.º 75-A/2014, 
de 30 de setembro, Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, Lei n.º 
132/2015, de 04 de setembro e Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 10/2016, de 25 de maio, e posteriormente alterada pelas Leis n.os 42/2016, de 28 de 
dezembro, 114/2017, de 29 de dezembro e 51/2018, de 16 de agosto, a alteração ao Regulamento 
de Taxas do Município da Moita, em anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante. 

Anexo: Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Com esta proposta propõe-se alterar o Regulamento de Taxas do Município para que, no ano de dois mil e 
dezanove, continuem a vigorar as reduções extraordinárias das taxas municipais referentes aos mercados 
municipais e às feiras, iniciativa esta que começou há já alguns anos, no pleno auge da crise, mas que 
entendem que se continua a justificar porque apesar da melhoria da situação económica, ela não é tão 
significativa nem tem uma dimensão que pudesse justificar um regresso aos valores das taxas que eram 
praticados na altura. 
É sua intenção que esta seja a última vez que usam esta forma de, anualmente, fazer esta aprovação uma 
vez que irão propor, durante este ano de dois mil e dezanove, uma alteração ao regulamento de taxas para 
que incorpore, em definitivo, estes valores que atualmente são praticados, porque consideram que, de 
facto, não há justificação possível para o regresso aos valores antigos e também porque se torna pouco 
racional andar, todos os anos, a aprovar reduções extraordinárias, portanto irão propor que esta redução 
se torne definitiva e que os valores efetivamente fixados no regulamento de taxas municipais sejam 
aqueles que agora estão a ser praticados. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
O PS vai votar favoravelmente esta proposta porque, embora considerem que é necessário algo mais nesta 
matéria para reverter a situação das baixas taxas de ocupação nos mercados municipais fixos e feiras, um 
tema que, aliás, já debateram numa sessão anterior desta Assembleia, mas sendo este um instrumento, 
de facto, ao dispor da Câmara Municipal, entendem que deve ser utilizado. 
Quis ainda acrescentar que também consideram que faz todo o sentido tornar esta situação das 
aprovações anuais definitiva. 
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
Quis fazer um esclarecimento sobre o sentido de voto da bancada da CDU, conforme transcrição infra: 
“Apoiar o comércio local é dar seguimento à edificação da nossa identidade, é dar vida à economia local e 
ao sustento de muitas famílias, mas também é um hábito social e cultural das nossas freguesias. 
É inovar. É manter uma riqueza inigualável. É dinamizar e diversificar os espaços urbanos e revitalizar os 
núcleos urbanos mais antigos. 
A sucessiva redução de taxas do município da Moita, ao longo dos anos, é aplaudível. Este incentivo ao 
comércio local vem facultar um novo fôlego para as pequenas atividades e uma ajuda na manutenção de 
postos de trabalho, mantendo o rendimento de centenas de famílias. 
Como é sabido, as grandes superfícies têm vindo a prejudicar o pequeno comércio a nível local e, como 
tal, a vida comunitária e, principalmente, ao nível de bairro. 
O grande capital prevalece e os grandes shoppings esvaziaram a fertilidade do comércio local de outras 
décadas findando, não só as unidades de negócio como também as relações de proximidade 
características do pequeno comércio, entre o comerciante e o consumidor, a gente da vizinhança. 
Com esta alteração de taxas o município da Moita mantém-se fiel aos seus princípios, vincando a sua 
posição de defender os micro e pequenos comerciantes, contrariamente a algumas medidas tomadas por 
parte do poder central, como é disso exemplo o aumento das tarifas da luz e a malfadada lei das rendas, 
mais conhecida como a lei dos despejos, que muitas contrariedades tem trazido à isenção das pequenas 
atividades. 
Por tudo isto, o grupo da CDU na Assembleia Municipal da Moita votará favoravelmente esta alteração, 
querendo também felicitar e parabenizar a Câmara Municipal da Moita por esta iniciativa que visa 
contribuir para manter o comércio local vivo e recomendável.” 
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1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo catorze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
2 – Decretos-Lei Sobre Transferência de Competências 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal realizada 
no dia 13/02/2019: 
 
“O XXI Governo Constitucional apresentou no seu programa a reforma do Estado como uma das medidas 
determinantes da presente legislatura, considerando a descentralização de competências da 
Administração Central para a Administração Local um fator fundamental dessa reforma. 
A Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, e a Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que altera a Lei 
das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e o Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, apresentam um conjunto de 
medidas que visam a concretização da descentralização de competências para as Autarquias Locais, 
confirmando a consagração do subfinanciamento do Poder Local e a transferência de encargos em áreas 
e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta 
aos problemas das populações. São diversas as preocupações e dúvidas que esta apressada 
descentralização tem suscitado junto dos autarcas, das entidades intermunicipais e dos vários atores 
políticos, entre os quais o Presidente da República, e que se prendem com: 
• a sustentabilidade financeira das competências objeto de transferência para as autarquias locais que 

estão acometidas à Administração Central; 
• a eminente desresponsabilização do Estado de intervenção, resolução dos problemas existentes e 

definição de eixos estratégicos de atuação das politicas públicas nas áreas que são transferidas, ; 
• a possibilidade real do aprofundamento das assimetrias entre os vários municípios e regiões; 
• o impacto da transferência de competências na organização interna das autarquias, com principal 

incidência nos recursos humanos e finanças públicas. 
Considerando que: 
• A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece que a concretização da transferência das competências 

se possa fazer de forma gradual até 2020, considerando-se todas as competências transferidas a 1 de 
janeiro de 2021. A concretização gradual das transferências decorre do art. 4º n.º2 que estabelece: 

“a) Até 15 de setembro de 2018, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não 
pretendam a transferência das competências no ano de 2019 comunicam esse facto à Direção-
Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido; 
b) Até 30 de junho de 2019, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a 
transferência das competências no ano de 2020 devem observar o procedimento referido na alínea 
anterior.”; 

• Em cumprimento da alínea a) n.º do art. 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, a Câmara Municipal 
da Moita, em reunião extraordinária de 29 de agosto de 2018, aprovou por maioria, com três 
abstenções, a não aceitação da transferência de competências, sendo a proposta submetida à 
Assembleia Municipal que, em sessão extraordinária realizada a 5 de setembro de 2018, aprovou a 
proposta por maioria, com vinte e um votos a favor e nove abstenções; 

• As autarquias não conhecem as reais implicações financeiras, humanas e organizacionais das áreas a 
transferir, e que as mesmas só estão a ser parcialmente reveladas quando já decorre a aplicação e 
execução dos Planos de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, o que por si é motivo bastante 
para a rejeição da transferência de competências; 
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A Câmara Municipal da Moita reunida em 13 de fevereiro de 2019 delibera: 
I. Recusar exercer, em 2019, as competências transferidas por via dos seguintes decretos-lei: 

• DL n.º 20/2019, de 30 de janeiro, relativo ao domínio da proteção e saúde animal; 
• DL n.º 22/2019, de 30 de janeiro, relativo ao domínio da cultura; 

II. Reafirmar que um verdadeiro processo de descentralização deve assentar no respeito e cumprimento 
das normas constitucionais, devendo dar início à criação de condições para a implementação da 
regionalização; 

III. Reivindicar junto da Assembleia da República que sejam respostas as freguesias eliminadas na 
reorganização administrativa de 2013, considerando que este é um princípio fundamental para 
podermos honrar o Poder Local Democrático; 

IV. Reclamar pelo cumprimento da Lei das Finanças Locais, restituindo às autarquias locais a sua 
capacidade financeira, no respeito pela Autonomia do Poder Local; 

V. Que é fundamental para o desenvolvimento do País um debate sério e abrangente sobre estas 
matérias, que não podemos acatar a transferência de competências incómodas para a Administração 
Central, sem conhecermos as condições, os meios e recursos que essa medida implica, e sem 
cuidarmos de conhecer os seus impactos reais, no respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos, 
pelos princípios da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos 
cidadãos e da igualdade.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que aqui se apresenta refere-se à deliberação dos órgãos municipais relativa a dois novos 
diplomas dos quatro diplomas de transferência de competências em quatro novos setores que foram 
publicados em trinta de janeiro. Dois deles, os dois que estão hoje a ser abordados, têm prazo para decisão 
dos municípios, relativamente à assunção de competências durante o ano de dois mil e dezanove, prazo 
que termina no início de abril, portanto trazem já esta proposta que vai no mesmo sentido das anteriores, 
sobre outros diplomas, e pelas mesmas razões que estão explicadas na proposta que é apresentada e que 
fundamenta as dúvidas que vários setores têm colocados relativamente a este processo de transferências 
de competências. 
O processo de transferência está a ocorrer quando persistem indefinições relativamente aos meios, às 
implicações financeiras, humanas e organizacionais e aos meios a transferir, uma vez que até a norma de 
criação do fundo de descentralização do orçamento de Estado para dois mil e dezanove foi retirada na 
especialidade e não foi ainda reposta, pelo que continuam a entender que este processo não é uma 
verdadeira descentralização, é antes um processo de transferência de competências que melhor se podia 
designar por transferência de encargos e que, nas condições em que este processo está a avançar, não 
ganham os serviços públicos, não ganham as populações, não ganha, seguramente, o poder local e irão 
procurar, porque entendem que ainda há tempo, que o processo de transferência de competências seja 
substancialmente melhorado e venha a ocorrer uma efetiva descentralização. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Não se vão alongar mais, uma vez que esta é uma matéria que começa a ser recorrente na sua abordagem, 
mas importa fazer aqui uma nota de atualização, nota essa que tem a ver com o facto de já existirem cento 
e setenta e três municípios, dos trezentos e oito, que ganharam com este processo de descentralização 
de competências. 
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O Estado centralizador começa a desanuviar e, de facto, cento e setenta e três municípios já se permitiram 
aceitar competências. Desses, cerca de quarenta por cento aceitaram a totalidade das competências no 
primeiro pacote de diplomas, e todos se recordam que o primeiro pacote de diplomas respeitava a onze, 
dois tinham a ver com as entidades intermunicipais e nove com os municípios. De facto, sessenta e nove 
municípios assumiram as nove competências na íntegra e depois os restantes, até aos cento e setenta e 
três, variaram na sua opção o que é, obviamente, legítimo, tanto mais que este processo tem a boa 
característica de poder ser gradual. 
Portanto, estão satisfeitos porque cento e setenta e três municípios sentiram que ganham com esta 
adesão, ganham eles e ganham as populações. Infelizmente, lamentam muito por o nosso município não 
ser um destes cento e setenta e três, nem que fosse para uma única competência. 
 
Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
A proposta que a Câmara traz parece-lhes que é uma proposta coerente. Não aceitar no escuro é uma 
condição para que se possa fazer uma boa gestão do meio público. 
Este processo de desconcentração de serviços para as autarquias locais é uma atitude que, como sabem, 
já vem de longe e todos aqueles que não querem, e tudo têm feito, para que não haja uma regionalização 
efetiva em Portugal vêm sempre “empurrando com a barriga para a frente” e, felizmente, tiveram aqui uma 
intervenção esclarecedora de que, dos trezentos e oito municípios, cento e setenta e três aceitaram e 
desses cento e setenta e três só quarenta por cento a totalidade. É tão bom que parece que nem a maioria 
das câmaras socialista aceitam tudo. É engraçado. Deveria o PS louvar a coerência do município da Moita 
que não diz não enquanto não conhecer, mas enquanto não conhecer diz que não. 
Porque não se repõem as freguesias? Porque não se democratiza o Estado na sua profundidade? Essa é 
que era uma efetiva descentralização de meios humanos, financeiros, de competências efetivas. 
Esta coisa de “empurrar a barriga para frente” é estarem perante um problema que têm para resolver, 
mas que não querem resolver, como por exemplo, por não quererem cuidar dos jovens fazerem-se acordos 
com as IPSS’s e o que “custava trinta, o Estado dá vinte e agora a malta que se desenrasque”, que deve 
ser o que querem aqui fazer, pelo que acha que o PS deu aqui um bom esclarecimento e que dá razão à 
CDU para que não aceite este tipo de descentralização. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
O seu camarada Manuel Marques fez uma intervenção que era o expectável, e que é a posição da CDU, 
mas só queria abordar duas questões, e ele abordou uma delas, que é a questão da restituição das 
freguesias que foi prometida pelo Partido Socialista e não foi cumprida, aliás, com todas as datas furadas. 
Falava-se que iriam ter uma lei de bases para criação e extinção de autarquias, não existe, falou-se muito 
na regionalização, que é aqui um elemento fundamental na descentralização, também não sabem nada e 
depois é a forma como as coisas são feitas e como são apresentadas. 
Ouviram aqui que descentralizar e acabar com o Estado centralizador é importante, e é verdade, mas 
descentralizar não é impor, não é passar sem conhecer, que é o que está aqui a acontecer. 
Recordou que o processo foi trabalhado com o PSD, excluindo todas as outras forças políticas, e também 
recordou que é imposto. Podem dizer que não, ou seja, as autarquias podem dizer que não, mas, em 
determinada altura, são obrigadas a aceitar, o que é inaceitável, e tem ainda outra questão que é o facto 
de, quando respondem perante aquilo que decidem nas assembleias de forma democrática, a opção que 
vem nos formulários da DGAL ser “não tem condições para”, nem sequer admitem que os órgãos possam 
dizer que não porque entendem que a competência não se adequa, e é aqui que quer abrir duas janelas. 
Há dois fortes motivos para rejeitar esta transferência de competências em que o primeiro é não conhecer, 
não “passar cheques em branco” ao que aí vem, porque fala-se nas competências, mas, efetivamente, 
não se garante a transferências dos meios necessários à boa execução dessas competências, e o segundo 
é porque há competências que não devem ser passadas para as autarquias. Há competências que, 
passando para as autarquias, podem ser feridas de princípios constitucionais, como a universalidade do 
serviço e não devem ser passadas para as autarquias, e isto deve ser tudo muito bem estudado, não pode 
ser “cozinhado” por dois partidos, e a prova disto é a questão que o Manuel Marques colocou, e bem, que 
é do “copo meio cheio”, há cento e setenta e três municípios que aceitaram, mas também há outros tantos 
que não. 
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Se é mais dez, menos vinte, não interessa, porque se alguém diz que não de forma livre e democrática 
têm que respeitar e devem aprofundar a discussão, o que não lhe parece correto é dizer que sim só porque 
vem do nosso lado, não questionando, porque aqui nesta sala têm a obrigação de zelar pelos interesses 
dos munícipes e de zelar pelo bom funcionamento da autarquia, e quando aceitam coisas que não sabem 
muito bem o que são, como vão fazer e se têm condições para as fazer, não as estão a fazer e, dizer que 
sim só porque sim, também não leva a lado nenhum. 
Era só isto que tinha para dizer para reforçar a excelente posição do seu camarada Manuel Marques, 
dando aqui estas notas. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Querem, desde já, comunicar que vão votar favoravelmente a proposta da Câmara Municipal sobre este 
assunto, até porque, desde o princípio, têm defendido e afirmado que querem primeiro uma regionalização 
e depois então a descentralização completa. Sem regionalização, irão sempre estar no lado contrário à 
descentralização cega e só porque sim. Têm que aceitar esta descentralização, mas não alinham nisso. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; nove votos contra do PS. 
 
 
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 entregue na Mesa por Eurídice Pereira 
“TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 
O Programa do XXI Governo Constitucional apontou a descentralização como a base da reforma do Estado. 
Numa lógica racionalizadora e num quadro de subsidiariedade, trata-se, sobretudo, de dar cumprimento a 
objetivos de maior eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, aproximando-as do cidadão e 
possibilitando-se uma maior adequação dos serviços prestados à população. Para atingir estes objetivos 
é necessário aproximar as decisões dos cidadãos transferindo para o âmbito da administração local mais 
próximo deles, um conjunto alargado de competências de serviços públicos de carácter universal. 
Neste caminho, as autarquias, enquanto entidades político-administrativas fundamentais na estrutura 
fundamental para a gestão de provisão de bens e serviços públicos prestados numa lógica de proximidade 
ao cidadão numa dimensão de proximidade, e de fortalecimento do poder local, veem alargadas as suas 
competências e participação em mais de 20 áreas setoriais, tão importantes como a saúde e a educação. 
Todo este processo de descentralização é concretizado numa lógica de consenso entre as áreas setoriais 
de Governo responsáveis pelas entidades detentoras das competências transferidas, e com um rigoroso 
acompanhamento e estreita colaboração da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e 
da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) num longo, rigoroso e permanente processo de 
negociação. 
A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto consagra nos seus artigos 2.º e 3.º os princípios e garantias a que 
obedece a transferência de competências, salvaguardando a autonomia do poder local a coesão territorial, 
garantindo a universalidade e a igualdade de acesso ao serviço público. Os mesmos princípios e garantias 
estão devidamente respeitados nos diplomas setoriais que concretizam as competências transferidas. 
O exercício das competências transferidas é melhor garantido pelo nível de proximidade da decisão à 
satisfação dos interesses dos cidadãos. 
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O princípio da subsidiariedade diz-nos que os recursos devem ser alocados onde melhor possam ser 
geridos, acreditando-se que as competências melhor estão atribuídas ao nível local tendo em vista a 
eficiência dos recursos públicos. 
Os diplomas setoriais garantem a efetivação das competências referidas na medida da sua transferência, 
sem prejuízo de casos específicos que se mantem na administração central (ex. justiça) e os mecanismos 
e casos em que existem transferências de recursos. 
A natureza das competências a transferir não afasta o Estado do cumprimento do seu papel 
constitucionalmente consagrado, estando previstos, nos diferentes diplomas setoriais, mecanismos de 
cooperação conjunta entre a administração central e a local, designadamente quanto ao planeamento e 
ao investimento inerentes às respetivas políticas públicas. 
Este processo é um voto de confiança no poder local, que nos últimos anos tem dado provas da sua 
capacidade de gestão dos recursos públicos, que tem contribuído para um saldo orçamental positivo e 
para a redução do défice público, com prazos médios de pagamento sucessivamente reduzidos. 
Ao contrário do que alguns afirmam neste processo está associada a transferência de poderes de 
administração e gestão, de fiscalização, tributários, de regulamentação, sancionatórios entre outros. 
Também neste processo se legitimam as autarquias, atribuindo-lhes por lei competências que por 
“vocação” muitas vezes já lhe vinham sendo acometidas. Outras são novas competências cujo exercício a 
nível local é o mais adequado à satisfação das necessidades das populações. 
Do ponto de vista financeiro, o artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê que a transferência 
das competências, designadamente a identificação e densificação da respetiva natureza, é concretizada 
por meio de legislação complementar, de âmbito setorial, os quais definem, entre outras matérias, a forma 
de afetação dos recursos, incluindo disposições transitórias adequadas à gestão dos procedimentos de 
transferência.  
Neste contexto, os diplomas sectoriais determinam, após pronúncia prévia dos municípios, a publicação 
dos mapas com os montantes a transferir, por setor, para o ano de 2019, assegurando-se por esta via a 
necessária participação dos municípios na determinação do respetivo envelope financeiro. 
As verbas referentes ao envelope financeiro da descentralização estão já inscritas, em sede de Orçamento 
do Estado para 2019, nos programas orçamentais dos Ministérios respetivos. 
Estas dotações serão, assim, transferidas para cada município que pretenda exercer, já em 2019, as 
competências transferidas no âmbito do processo de descentralização. 
Os mecanismos necessários à execução financeira dos diplomas setoriais serão expressamente previstos 
no decreto-lei de execução orçamental. 
Registe-se que relativamente ao primeiro pacote de decretos setoriais já decididos pelos órgãos 
municipais, 173 municípios aceitaram a transferência de competências para 2019, segundo a DGAL. 
Desses 69 assumiram a totalidade das novas 9 competências, ou seja, cerca de 40%.  
O Partido Socialista votou contra a proposta da câmara municipal em recusar exercer, em 2019, as 
competências transferidas por via de mais dois decretos-lei sectoriais publicados, por considerar: 
A descentralização é, para o PS, um imperativo político, um imperativo jurídico-constitucional e um 
imperativo programático, honrando a sua histórica defesa da autonomia local e regional e da importância 
do municipalismo para o progresso económico, social e cultural da nossa sociedade. 
O PS defende uma Administração Pública ágil, célere, desburocratizada e próxima dos cidadãos e das 
empresas; ora, tal desiderato só é possível de atingir através da descentralização administrativa e do 
reforço do Poder e da Administração Local, da sua presença e da sua atuação, necessariamente próxima 
dos cidadãos e das empresas, mediante a transferência de competências dos órgãos do Estado para os 
órgãos das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, à luz da autonomia e da subsidiariedade.  
Das justificações apresentadas e que suportam a proposta da câmara – onde indevidamente se misturam 
um conjunto de reclamações que em nada têm a ver com a assunção de novas competências para as 
autarquias locais – constata-se que o PCP / CDU é contra o processo de descentralização, representando 
uma esquerda centralizadora, conservadora e tradicionalista em linha de coerência com o centralismo 
democrático. 
O PCP / CDU gosta muito de realçar a importância da participação das populações; mas quando as 
populações têm a possibilidade de participar mais no controlo democrático do exercício do poder político 
e administrativo, como acontece, naturalmente, por efeito da descentralização, uma vez que há um 
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conjunto de decisões que passam a ser tomadas pelos autarcas, portanto com mais proximidade, é contra 
e assume uma posição desfavorável. 
Não deixa de ser, no mínimo, estranho, quando lhe convém o PCP / CDU elogia o Presidente da República, 
que é da direita, falando nos riscos que este associou à nova Lei-Quadro e enumerando-os, os quais 
constam do ato de promulgação; esquece-se, porém, de afirmar que o Presidente da República defende 
este processo e a descentralização como princípio. Aliás, já promulgou 15 diplomas setoriais sem 
quaisquer reservas. 
Entende o Grupo Municipal do PS que a Câmara Municipal deve, desde já, do ponto de vista da sua 
estrutura organizacional, preparar-se para receber novas competências, visto que, em janeiro de 2021 
elas serão obrigatórias, cf. n.º 3 do artigo 4º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e a não aceitação em 
2019 não se deve repetir em 2020. Ao não fazer – e ao receber de uma só vez todas as competências - 
corre-se sério risco de a estrutura sofrer, não estar preparada e não se adaptar às novas competências 
em mais de 20 áreas setoriais.  
A câmara municipal deve/devia assumir novas competências em 2019. De uma forma séria, da análise 
dos decretos-lei aprovados, pelo menos em algumas áreas, o município tem condições para as receber e 
não o faz pela permanente ansia de criar armas de arremesso político, aliás bem expresso na proposta 
que reprovamos que é antes um manifesto que ainda se propõe deliberar fases já democraticamente 
resolvida. 
Moita, 22 de fevereiro de 2019 
O GRUPO MUNICIPAL DO PS” 
 
 
3º - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/02/2019: 
 
“A reforma do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, veio estabelecer medidas que visam agilizar e 
dinamizar a reabilitação urbana, componente indispensável da política das cidades e da política de 
habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação das áreas mais degradadas, 
e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso 
e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 
No atual quadro de significativa degradação da generalidade das áreas urbanas antigas do nosso 
concelho, o desenvolvimento de ações de reabilitação urbana constitui, naturalmente, uma das 
prioridades políticas do Município da Moita. A operacionalização destas ações passa pela preparação e 
aprovação da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e pela posterior aprovação e 
implementação das respetivas Operações de Reabilitação Urbana (ORU), delimitação essa que contribuirá 
para a recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, para a captação de 
novas atividades económicas e consequentemente para a reabilitação do centro urbano dos aglomerados. 
Foi neste contexto e no seguimento da aprovação pela Câmara Municipal da Moita, em 6 de março de 
2013, do Programa Municipal de Reabilitação Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece 
as bases estratégicas para um Programa Municipal de Reabilitação Urbana a desenvolver no Concelho da 
Moita ao longo dos próximos anos, elegendo o ano 2025 como meta para a concretização das ações que 
venham a ser delineadas como integrantes das várias Operações de Reabilitação Urbana que decorram 
da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos aglomerados urbanos do concelho, que a Câmara 
Municipal aprovou em novembro de 2013 a delimitação da Área Urbana de Reabilitação de Alhos Vedros 
(CENTRO), publicada no Diário da República n.º 69, 2ª série, de 8 de abril de 2014, sob o Aviso n.º 
4808/2014, permitindo disponibilizar desde essa data, benefícios em termos de taxas e incentivos fiscais 
associados a obras de reabilitação do edificado naquela área. Face à necessidade de integração da área 
envolvente à caldeira do moinho de maré e de toda a área do Parque das Salinas, uma vez que estavam 
previstas intervenções nestes espaços públicos, foi alargada a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
de Alhos Vedros, aprovada pela Câmara Municipal em setembro de 2015, publicada no Diário da República 
n.º 248, 2ª Série, de 21 de dezembro de 2015, sob o Aviso n.º 14911/2015. 
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A aplicação dessas medidas permite-nos agora, com melhor conhecimento da realidade do território e das 
intenções dos particulares, face aos pedidos e consultas efetuadas durante este período, delinear novos 
limites para uma nova Área de Reabilitação Urbana no aglomerado urbano da vila de Alhos Vedros, 
proposta essa que se apresenta agora. 
Não obstante as ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de ORU simples devam ser 
realizadas preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, 
será também dado início aos trabalhos subjacentes à definição da Estratégia de Reabilitação Urbana. 
Nesta estratégia, e além do modelo de gestão e do quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação, 
concretizar-se-ão as opções estratégicas de reabilitação da ARU, estabelecendo-se o seu prazo de 
execução, bem como as prioridades e os objetivos a prosseguir na execução da Operação de Reabilitação 
Urbana. 

Assim, proponho: 
1- A aprovação da nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, fundamentada 

no documento anexo, conforme expresso no n.º 2 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU); 

2- Submeter a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU.” 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Porque os próximos seis pontos da ordem do dia têm a mesma especificidade, pediu ao Sr. Presidente da 
Câmara para apresentar as propostas de um ponto de vista global, sendo que depois os votarão um a um. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Como é referido nos textos das propostas, os órgãos municipais aprovaram, primeiro relativamente a Alhos 
Vedros, ainda em dois mil e catorze e depois, relativamente às restante cinco freguesias, durante dois mil 
e quinze, a delimitação de áreas de reabilitação urbana, traduzindo assim para o nosso território uma 
legislação que foi um avanço importante, na medida em que veio permitir a criação de incentivos para os 
particulares promoverem ações de reabilitação urbana e veio também criar condições que envolvem as 
autarquias neste desígnio. 
Esta legislação, importante como é, naturalmente, é também um contributo, não é uma solução, isto é, 
por si só não é uma solução, porque a criação de incentivos fiscais e de incentivos de outra natureza que 
acompanham a delimitação destas áreas de reabilitação urbana não são, em si próprias, resposta para 
outros fatores que condicionam, fortemente, e determinantemente, as ações de reabilitação urbana, 
designadamente, a própria situação económica do país, a própria situação do mercado imobiliário, da 
procura de habitação, as próprias condições especificas de cada local e das suas condições, até físicas, 
do tipo de população que as habita e da fraca capacidade económica que, muitas vezes, há para promover 
ações de reabilitação. 
Portanto, todos estes fatores são determinantes, mas a existência destes incentivos, naturalmente, e a 
existência destes programas é, efetivamente, importante e por considerarem que é importante 
consideraram, na altura, como referiu, em dois mil e catorze e dois mil e quinze, a delimitação de áreas de 
reabilitação e agora estão a propor o seu alargamento. 
Basicamente, o que se trata é que as áreas que foram delimitadas inicialmente são áreas que abrangem 
as zonas mais antigas, os núcleos mais antigos, de cada uma das povoações, de cada uma das sedes de 
freguesia, e aquilo que se verifica é que, até porque já passaram alguns anos, contígua a estas, há outra 
zona, embora de construção mais recente, mas ainda assim construções, predominantemente, dos anos 
setenta ou dos anos oitenta do século passado, portanto elas próprias também já carecem de intervenções 
de reabilitação e por isso pensam que o alargamento das áreas de reabilitação é um contributo para que 
mais pessoas possam aceder, para que se leve mais longe e se estenda mais a abrangência destes 
benefícios. 
Existem resultados, mas os resultados de aplicação destes benefícios fiscais, de alguma forma, ficam 
aquém daquilo que desejavam, ou seja, não tem havido um grande número de utilizações, um grande 
número de particulares a recorrer a estes mecanismos. Há alguns, há interesse das pessoas, há procura, 
mas depois há dificuldades, uma delas de caráter económico, como já referiu, outra do caráter de exigência 
da própria legislação, de que as intervenções feitas nos edifícios, para poderem ser abrangidos por este 
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conceito de reabilitação urbana, serem intervenções que não se podem limitar a uma mera pintura, a uma 
mera substituição de telhado, a intervenções de pequena monta. São intervenções exigentes, de melhoria 
significativa nos edifícios, portanto nem sempre as pessoas que pretendem fazer obras têm condições 
para ter esse tipo de investimento. 
Dizer também que há um elemento importante que se prende com a delimitação das ARU’s, que é o acesso 
ao IFRRU – Instrumento Financeiro para a Reabilitação Urbana, no âmbito do Portugal 2020. Este 
mecanismo foi criado neste quadro comunitário, é um mecanismo que embora tenha uma dimensão 
limitada, do ponto de vista das verbas disponíveis, ainda assim é um mecanismo importante porque pode, 
efetivamente, suprir essa questão da carência económica para fazer investimento, mas para lhe aceder é 
preciso que a área onde se pretende fazer a intervenção esteja inserida numa área de reabilitação urbana, 
portanto ao alargarem estas áreas estão a permitir que mais pessoas, que mais cidadãos do concelho da 
Moita possam aceder a esses mecanismos de apoio através do Portugal 2020. 
 
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. 
 
Colocadas as seis propostas à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Considerando estas propostas de alteração de delimitação das áreas de reabilitação urbana, têm algumas 
questões pertinentes relativamente à realidade da reabilitação urbana no nosso concelho. 
A delimitação das áreas de reabilitação urbana nos aglomerados urbanos do concelho surge no contexto 
da reforma do regime jurídico da reabilitação urbana de dois mil e doze, que o Sr. Presidente da Câmara 
referiu, e na sequência do Programa Municipal de Reabilitação Urbana Moita 2025, de março de dois mil 
e treze, portanto estão sensivelmente a meio deste programa, pelo que se justifica fazer um balanço da 
sua implementação. 
Assim, questionam de que forma tem a delimitação das áreas de reabilitação urbana contribuído para a 
recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional e para a captação de novas 
atividades económicas, nomeadamente, visto que a delimitação das áreas urbanas de reabilitação 
permitiu a disponibilização de benefícios, em termos de taxas e de incentivos fiscais associados a obras 
de reabilitação do edificado em cada uma das áreas de reabilitação urbana. É importante perceber qual o 
balanço que a Câmara Municipal faz da aplicação destas medidas previstas na legislação e como tem a 
Câmara Municipal procurado aproveitá-las para promover a reabilitação do edificado. 
Também questionam, em face dos pedidos e consultas que foram efetuados durante este período, como 
aliás o texto da proposta refere, que entraves à reabilitação urbana foram identificados dessa forma. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
O Grupo Municipal do PS considera positiva a nova delimitação das áreas de reabilitação urbana, 
propostas para as freguesias do concelho, no entanto, consideram que esta proposta tem que ser 
acompanhada de outras medidas. 
Sabem que o gabinete de proteção civil municipal tem feito um levantamento dos casos mais graves que 
existem no concelho, pensam que é necessário minimizar o impacto no concelho das casas devolutas e 
em ruínas e é importante acabar com esta poluição visual porque, no fundo, afeta a qualidade de vidas 
dos munícipes, pois as mesmas têm condições propícias para a propagação de pragas. 
Assim, julgam, como complemento desta proposta, que deve ser criada uma comissão que identifique os 
proprietários para os sensibilizar para a requalificação destas casas e que deve existir divulgação, nos 
meios municipais e nos órgãos de comunicação social locais, de uma campanha para a sensibilização 
deste tema. 
Esta recomendação vai também no sentido de ser constituído nos balcões do munícipe o “Gabinete de 
Apoio à Requalificação Urbana”, que tenha como objetivo reunir com os proprietários para informar sobre 
os incentivos que o município atribui nestes casos e prestar também informação sobre os programas 
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disponibilizados pelo poder central como, por exemplo, o IFRRU 2020 ou o programa Reabilitar para 
Arrendar, que também tem benefícios fiscais associados. que vão desde a isenção do IMI até à taxa 
reduzida de IVA. 
Estas medidas teriam de ser acompanhadas por um “Plano de Requalificação Municipal de Áreas 
Públicas”, como estacionamento, jardins, melhoramentos de ruas e passeios, ordenamento do trânsito, 
com vista a sensibilizar proprietários para a recuperação do edificado nas diversas freguesias. 
Apesar do voto favorável, propõem que este assunto seja também debatido na Comissão Permanente de 
Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Em primeiro lugar, quis dar os parabéns ao Sr. João Palma porque acha que foi uma pergunta bem-feita, 
o que é raro nesta Assembleia, mas está ali uma coisa como deve de ser, daí os parabéns porque acha 
que ele tocou bem o ponto. 
Depois, quer fazer duas considerações a titulo pessoal, não têm a ver com a bancada da CDU, porque não 
aprofundaram, mas sim com o que pensa e, conhecendo alguma da realidade do concelho, não toda, e 
tirando algumas grandes propriedades, ou médias propriedades, que estão em mau estado, diria que a 
melhor campanha de sensibilização para a revitalização urbana e para a reabilitação urbana será mesmo 
compreenderem que há muitos proprietários que até o querem fazer, mas não têm condições. 
Têm pessoas que são proprietárias de casas em muito mau estado que mal têm para comer, portanto há 
aqui um trabalho de todos para a recuperação de rendimentos para conseguirem que estas pessoas 
possam investir, porque não há nenhum fundo que garanta a recuperação do edificado a cem por cento, 
portanto o problema é mais grave do que o edificado, tem a ver com as condições de algumas pessoas, 
até de vida, quanto mais estarem a arranjar casas, e isto nunca pode ser desligado aqui nesta casa. 
A segunda nota tem a ver, na sua opinião e do que acompanha, com o facto de, nos últimos anos, fruto de 
uma dinâmica económica diferente do que havia até aqui, até se ter assistido a alguma reabilitação 
urbana, recuperação do edificado, até demolição de coisas que já não estão em condições e construção 
de novas, e isto também é perigoso porque faz disparar o preço das outras casas. Esta questão não pode 
ser desligada de tudo o que anda por aí e, por exemplo, na Baixa da Banheira, nos últimos anos, se calhar, 
reabilitaram-se sete ou oito prédios, mandaram-se abaixo casas térreas e fizeram-se prédios, mas também 
assistiram a aumentos de renda na ordem dos setenta por cento, quando não duplica, e isto preocupa-os 
e deve preocupá-los. 
Dirão alguns que isto é fruto de alguns investimentos anunciados, mas também é fruto de más 
comunicações. 
Portanto, este problema é real, deve ser estudado e acompanhado, devem ter mais indicadores, pensa 
que merece mais estudos, e daí ter dado os parabéns ao Sr. João Palma, e acha que não o devem desligar 
dos outros fatores socioeconómicos porque, efetivamente, até podem estar a ser injustos com pessoas 
que não têm o que comer ao estarem aqui com adjetivações que não são as mais felizes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Acha que será oportuno, em breve, fazer-se um balanço dos anos corridos e não tem ainda dados 
numéricos totais para apresentar esse balanço, mas procurará que aquando da apresentação do Relatório 
e Contas possa haver dados mais precisos sobre o número de intervenções com recurso a estes benefícios 
fiscais, no entanto, deve dizer que não são muitas e que não passarão das duas dezenas, com algumas 
variações significativas por território. 
Onde houve mais intervenções deste âmbito foi na Moita, com a reabilitação de edifícios, nas outras 
freguesias foram em menor número e isso prende-se com as condicionantes referidas. 
Fala-se de haver condicionantes e, efetivamente, há condicionantes e são condicionantes, como já disse 
na intervenção inicial, que não obtêm resposta pelo facto de existirem incentivos fiscais. Os incentivos 
fiscais não resolvem o problema de terem muitas propriedades, por exemplo, em Sarilhos ou no Gaio, mas 
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também na Baixa da Banheira, também na Moita, também em Alhos Vedros, de muito pequena dimensão 
que não são, hoje, atrativas para ninguém investir e para ninguém reutilizar. Só uma capacidade de 
investimento através de um investidor, de um empresário, de um imobiliário, que compre um quarteirão 
inteiro e faça um tipo de intervenção dessa natureza porque, de outra maneira, há dificuldades grandes. 
Nuns casos as pessoas que são as atuais proprietárias ainda lá vivem e, como se disse, são pessoas de 
fracos recursos. Noutros casos já não vive ninguém, mas têm pendentes situações diversas de indefinições 
de propriedade, de serem propriedades de múltiplos herdeiros que não se conseguem entender, portanto 
há situações várias, concretas, no terreno, físicas e sociais, que condicionam fortemente que haja um 
maior recurso aos benefícios fiscais e, naturalmente, também o mercado imobiliário tem uma 
determinação muito importante. 
O caso mais flagrante é o de Alhos Vedros onde têm, a par de alguma muito pequena propriedade, pelo 
contrário, propriedades muito grandes, que são as antigas fábricas, e um investimento ali só será 
rentabilizado, e grande parte daquilo está na mão de fundos imobiliários e de entidades financeiras, se o 
mercado imobiliário se alterar significativamente e voltar a haver uma procura considerável porque, nas 
condições atuais, investir e reabilitar áreas como aquelas que existem no centro de Alhos Vedros, e várias, 
não é ainda um negócio atrativo, portanto as situações ainda estão pendentes e não se podem esquecer 
que atravessaram a maior crise da nossa história recente, e embora se fale e seja verdade que há uma 
retoma, designadamente do ponto de vista do imobiliário, da construção, não está ainda, nem de perto, 
nem de longe, próxima de atingir os níveis de construção e de compra e venda de imóveis que aconteceram 
até dois mil e cinco. 
Dizer que já têm um gabinete que se chama o Gabinete de Gestão e Reabilitação Urbana que integra a 
Divisão de Administração Urbanística e que é este Gabinete que acompanha todos os processos de 
reabilitação, faz atendimentos, faz reuniões com proprietários, faz encaminhamento, portanto faz tudo 
aquilo que aqui foi referido. 
Sobre a questão dos edifícios em ruínas, a proteção civil fez um levantamento dos casos mais graves, do 
ponto de vista das condições aparentes dos edifícios, que irão ter um tratamento particular, mas vão 
iniciar, nas próximas semanas, um processo de identificação, registo e referenciação de todos os edifícios 
devolutos e em ruínas. Estão a concluir a implementação de uma plataforma tecnológica, vulgarmente 
chamada Smart Cities, que tem uma base de ligação à georreferenciação, ao Sistema de Informação 
Geográfica da Câmara, e que vai permitir diversas ações e uma das primeiras, ou mesma a primeira, em 
que vão utilizar esta plataforma é, exatamente, para isso. 
A plataforma tem uma aplicação que permite a visita dos técnicos ao local, permite fotografia e o 
preenchimento de uma ficha online, através de um smartphone ou de um tablet, imediatamente com 
ligação ao SIG onde é georreferenciado, onde é identificado, portanto ficam ali todos os elementos, não só 
para a caracterização das condições do edifício, como até para que possam implementar, caso assim a 
Câmara o venha a decidir, através da Autoridade Tributária, as penalizações para a existência de edifícios 
devolutos ou em ruínas, que o código do IMI prevê e que não implementaram porque é uma situação que 
merece discussão, mas também porque não tinham esta inventariação feita. 
Portanto, vão ter esta inventariação feita e, porque este método permite que isto seja feito rapidamente, 
pensam que em poucos meses terão toda a inventariação destas situações no concelho e, quando 
voltarem a discutir no final deste ano a aplicação do IMI para o ano que vem vão poder, com dados 
concretos, decidir se propõem ou não a implementação destes agravamentos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Deu a palavra ao Sr. João Faim enquanto coordenador da Comissão Permanente de Planeamento 
Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Pediu a palavra, exatamente, nessa qualidade só para informar que, na reunião que há pouco já referiu, 
realizada no dia dezassete de janeiro, um dos temas do plano de trabalhos que a Comissão acordou 
abordar e analisar foi, exatamente, a questão da reabilitação urbana e a questão das ARU’s, portanto os 
membros da Comissão aqui presentes subscrevem, certamente, muitas das questões que aqui são 
colocadas e pensa que, em sede de Comissão, elas devem ser analisadas, aprofundadas e até com 
informação complementar. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
4 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
13/02/2019: 
 
“A reforma do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, veio estabelecer medidas que visam agilizar e 
dinamizar a reabilitação urbana, componente indispensável da política das cidades e da política de 
habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação das áreas mais degradadas, 
e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso 
e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 
No atual quadro de significativa degradação da generalidade das áreas urbanas antigas do nosso 
concelho, o desenvolvimento de ações de reabilitação urbana constitui, naturalmente, uma das 
prioridades políticas do Município da Moita. A operacionalização destas ações passa pela preparação e 
aprovação da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e pela posterior aprovação e 
implementação das respetivas Operações de Reabilitação Urbana (ORU), delimitação essa que contribuirá 
para a recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, para a captação de 
novas atividades económicas e consequentemente para a reabilitação do centro urbano dos aglomerados. 
Foi neste contexto e no seguimento da aprovação pela Câmara Municipal da Moita, em 6 de março de 
2013, do Programa Municipal de Reabilitação Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece 
as bases estratégicas para um Programa Municipal de Reabilitação Urbana a desenvolver no Concelho da 
Moita ao longo dos próximos anos, elegendo o ano 2025 como meta para a concretização das ações que 
venham a ser delineadas como integrantes das várias Operações de Reabilitação Urbana que decorram 
da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos aglomerados urbanos do concelho, que a Câmara 
Municipal aprovou em setembro de 2015 a delimitação da Área Urbana de Reabilitação da Baixa da 
Banheira, publicada no Diário da República n.º 248, 2ª série, de 21 de dezembro, sob o Aviso n.º 
14911/2015, permitindo disponibilizar desde essa data, benefícios em termos de taxas e incentivos 
fiscais associados a obras de reabilitação do edificado naquela área.  
A aplicação dessas medidas permite-nos agora, com melhor conhecimento da realidade do território e das 
intenções dos particulares, face aos pedidos e consultas efetuadas durante este período, delinear novos 
limites para uma nova Área de Reabilitação Urbana no aglomerado urbano da vila da Baixa da Banheira, 
proposta essa que se apresenta agora. 
Não obstante as ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de ORU simples devam ser 
realizadas preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, 
será também dado início aos trabalhos subjacentes à definição da Estratégia de Reabilitação Urbana.  
Nesta estratégia, e além do modelo de gestão e do quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação, 
concretizar-se-ão as opções estratégicas de reabilitação da ARU, estabelecendo-se o seu prazo de 
execução, bem como as prioridades e os objetivos a prosseguir na execução da Operação de Reabilitação 
Urbana. 

Assim, proponho: 
1- A aprovação da nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira, 

fundamentada no documento anexo, conforme expresso no n.º 2 do artigo 13.º do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana (RJRU); 

2- Submeter a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
5 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vale da Amoreira 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
13/02/2019: 
 
“A reforma do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, veio estabelecer medidas que visam agilizar e 
dinamizar a reabilitação urbana, componente indispensável da política das cidades e da política de 
habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação das áreas mais degradadas, 
e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso 
e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 
No atual quadro de significativa degradação da generalidade das áreas urbanas antigas do nosso 
concelho, o desenvolvimento de ações de reabilitação urbana constitui, naturalmente, uma das 
prioridades políticas do Município da Moita. A operacionalização destas ações passa pela preparação e 
aprovação da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e pela posterior aprovação e 
implementação das respetivas Operações de Reabilitação Urbana (ORU), delimitação essa que contribuirá 
para a recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, para a captação de 
novas atividades económicas e consequentemente para a reabilitação do centro urbano dos aglomerados. 
Foi neste contexto e no seguimento da aprovação pela Câmara Municipal da Moita, em 6 de março de 
2013, do Programa Municipal de Reabilitação Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece 
as bases estratégicas para um Programa Municipal de Reabilitação Urbana a desenvolver no Concelho da 
Moita ao longo dos próximos anos, elegendo o ano 2025 como meta para a concretização das ações que 
venham a ser delineadas como integrantes das várias Operações de Reabilitação Urbana que decorram 
da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos aglomerados urbanos do concelho, que a Câmara 
Municipal aprovou em setembro de 2015 a delimitação da Área Urbana de Reabilitação do Vale da 
Amoreira, publicada no Diário da República n.º 248, 2ª série, de 21 de dezembro de 2015, sob o Aviso n.º 
14911/2015, permitindo disponibilizar desde essa data, benefícios em termos de taxas e incentivos 
fiscais associados a obras de reabilitação do edificado naquela área.  
A aplicação dessas medidas permite-nos agora, com melhor conhecimento da realidade do território e das 
intenções dos particulares, face aos pedidos e consultas efetuadas durante este período, delinear novos 
limites para uma nova Área de Reabilitação Urbana no aglomerado urbano do Vale da Amoreira, proposta 
essa que se apresenta agora. 
Não obstante as ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de ORU simples devam ser 
realizadas preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, 
será também dado início aos trabalhos subjacentes à definição da Estratégia de Reabilitação Urbana.  
Nesta estratégia, e além do modelo de gestão e do quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação, 
concretizar-se-ão as opções estratégicas de reabilitação da ARU, estabelecendo-se o seu prazo de 
execução, bem como as prioridades e os objetivos a prosseguir na execução da Operação de Reabilitação 
Urbana. 

Assim, proponho: 
1- A aprovação da nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Vale da Amoreira, 

fundamentada no documento anexo, conforme expresso no n.º 2 do artigo 13.º do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana (RJRU); 

2- Submeter a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
6 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
13/02/2019: 
 
“A reforma do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, veio estabelecer medidas que visam agilizar e 
dinamizar a reabilitação urbana, componente indispensável da política das cidades e da política de 
habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação das áreas mais degradadas, 
e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso 
e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 
No atual quadro de significativa degradação da generalidade das áreas urbanas antigas do nosso 
concelho, o desenvolvimento de ações de reabilitação urbana constitui, naturalmente, uma das 
prioridades políticas do Município da Moita. A operacionalização destas ações passa pela preparação e 
aprovação da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e pela posterior aprovação e 
implementação das respetivas Operações de Reabilitação Urbana (ORU), delimitação essa que contribuirá 
para a recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, para a captação de 
novas atividades económicas e consequentemente para a reabilitação do centro urbano dos aglomerados. 
Foi neste contexto e no seguimento da aprovação pela Câmara Municipal da Moita, em 6 de março de 
2013, do Programa Municipal de Reabilitação Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece 
as bases estratégicas para um Programa Municipal de Reabilitação Urbana a desenvolver no Concelho da 
Moita ao longo dos próximos anos, elegendo o ano 2025 como meta para a concretização das ações que 
venham a ser delineadas como integrantes das várias Operações de Reabilitação Urbana que decorram 
da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos aglomerados urbanos do concelho, que a Câmara 
Municipal aprovou em setembro de 2015 a delimitação da Área Urbana de Reabilitação da Moita, 
publicada no Diário da República n.º 248, 2ª série, de 21 de dezembro de 2015, sob o Aviso n.º 
14911/2015, permitindo disponibilizar desde essa data, benefícios em termos de taxas e incentivos 
fiscais associados a obras de reabilitação do edificado naquela área.  
A aplicação dessas medidas permite-nos agora, com melhor conhecimento da realidade do território e das 
intenções dos particulares, face aos pedidos e consultas efetuadas durante este período, delinear novos 
limites para uma nova Área de Reabilitação Urbana no aglomerado urbano da vila da Moita, proposta essa 
que se apresenta agora. 
Não obstante as ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de ORU simples devam ser 
realizadas preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, 
será também dado início aos trabalhos subjacentes à definição da Estratégia de Reabilitação Urbana.  
Nesta estratégia, e além do modelo de gestão e do quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação, 
concretizar-se-ão as opções estratégicas de reabilitação da ARU, estabelecendo-se o seu prazo de 
execução, bem como as prioridades e os objetivos a prosseguir na execução da Operação de Reabilitação 
Urbana. 

Assim, proponho: 
1- A aprovação da nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Moita, fundamentada no 

documento anexo, conforme expresso no n.º 2 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU); 

2- Submeter a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU.“ 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
7 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Gaio-Rosário 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
13/02/2019: 
 
“A reforma do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, veio estabelecer medidas que visam agilizar e 
dinamizar a reabilitação urbana, componente indispensável da política das cidades e da política de 
habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação das áreas mais degradadas, 
e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso 
e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 
No atual quadro de significativa degradação da generalidade das áreas urbanas antigas do nosso 
concelho, o desenvolvimento de ações de reabilitação urbana constitui, naturalmente, uma das 
prioridades políticas do Município da Moita. A operacionalização destas ações passa pela preparação e 
aprovação da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e pela posterior aprovação e 
implementação das respetivas Operações de Reabilitação Urbana (ORU), delimitação essa que contribuirá 
para a recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, para a captação de 
novas atividades económicas e consequentemente para a reabilitação do centro urbano dos aglomerados. 
Foi neste contexto e no seguimento da aprovação pela Câmara Municipal da Moita, em 6 de março de 
2013, do Programa Municipal de Reabilitação Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece 
as bases estratégicas para um Programa Municipal de Reabilitação Urbana a desenvolver no Concelho da 
Moita ao longo dos próximos anos, elegendo o ano 2025 como meta para a concretização das ações que 
venham a ser delineadas como integrantes das várias Operações de Reabilitação Urbana que decorram 
da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos aglomerados urbanos do concelho, que a Câmara 
Municipal aprovou em setembro de 2015 a delimitação da Área Urbana de Reabilitação do Gaio-Rosário, 
publicada no Diário da República n.º 248, 2ª série, de 21 de dezembro de 2015, sob o Aviso n.º 
14911/2015, permitindo disponibilizar desde essa data, benefícios em termos de taxas e incentivos 
fiscais associados a obras de reabilitação do edificado naquela área.  
A aplicação dessas medidas permite-nos agora, com melhor conhecimento da realidade do território e das 
intenções dos particulares, face aos pedidos e consultas efetuadas durante este período, delinear novos 
limites para uma nova Área de Reabilitação Urbana no aglomerado urbano do Gaio e do Rosário, proposta 
essa que se apresenta agora. 
Não obstante as ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de ORU simples devam ser 
realizadas preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, 
será também dado início aos trabalhos subjacentes à definição da Estratégia de Reabilitação Urbana.  
Nesta estratégia, e além do modelo de gestão e do quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação, 
concretizar-se-ão as opções estratégicas de reabilitação da ARU, estabelecendo-se o seu prazo de 
execução, bem como as prioridades e os objetivos a prosseguir na execução da Operação de Reabilitação 
Urbana. 

Assim, proponho: 
1- A aprovação da nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Gaio-Rosário, fundamentada 

no documento anexo, conforme expresso no n.º 2 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU); 

2- Submeter a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU.“ 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
8 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Sarilhos Pequenos 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
13/02/2019: 
 
“A reforma do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, veio estabelecer medidas que visam agilizar e 
dinamizar a reabilitação urbana, componente indispensável da política das cidades e da política de 
habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação das áreas mais degradadas, 
e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso 
e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 
No atual quadro de significativa degradação da generalidade das áreas urbanas antigas do nosso 
concelho, o desenvolvimento de ações de reabilitação urbana constitui, naturalmente, uma das 
prioridades políticas do Município da Moita. A operacionalização destas ações passa pela preparação e 
aprovação da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e pela posterior aprovação e 
implementação das respetivas Operações de Reabilitação Urbana (ORU), delimitação essa que contribuirá 
para a recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, para a captação de 
novas atividades económicas e consequentemente para a reabilitação do centro urbano dos aglomerados. 
Foi neste contexto e no seguimento da aprovação pela Câmara Municipal da Moita, em 6 de março de 
2013, do Programa Municipal de Reabilitação Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece 
as bases estratégicas para um Programa Municipal de Reabilitação Urbana a desenvolver no Concelho da 
Moita ao longo dos próximos anos, elegendo o ano 2025 como meta para a concretização das ações que 
venham a ser delineadas como integrantes das várias Operações de Reabilitação Urbana que decorram 
da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos aglomerados urbanos do concelho, que a Câmara 
Municipal aprovou em setembro de 2015 a delimitação da Área Urbana de Reabilitação de Sarilhos 
Pequenos, publicada no Diário da República n.º 248, 2ª série, de 21 de dezembro de 2015, sob o Aviso 
n.º 14911/2015, permitindo disponibilizar desde essa data, benefícios em termos de taxas e incentivos 
fiscais associados a obras de reabilitação do edificado naquela área. 
A aplicação dessas medidas permite-nos agora, com melhor conhecimento da realidade do território e das 
intenções dos particulares, face aos pedidos e consultas efetuadas durante este período, delinear novos 
limites para uma nova Área de Reabilitação Urbana no aglomerado urbano de Sarilhos Pequenos, proposta 
essa que se apresenta agora. 
Não obstante as ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de ORU simples devam ser 
realizadas preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, 
será também dado início aos trabalhos subjacentes à definição da Estratégia de Reabilitação Urbana.  
Nesta estratégia, e além do modelo de gestão e do quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação, 
concretizar-se-ão as opções estratégicas de reabilitação da ARU, estabelecendo-se o seu prazo de 
execução, bem como as prioridades e os objetivos a prosseguir na execução da Operação de Reabilitação 
Urbana. 

Assim, proponho: 
1- A aprovação da nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Sarilhos Pequenos, 

fundamentada no documento anexo, conforme expresso no n.º 2 do artigo 13.º do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana (RJRU); 

2- Submeter a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por já ter sido objeto de discussão submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
9 – Designação dos Júris dos procedimentos Concursais para Recrutamento de Dirigentes 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
13/02/2019: 
 
“A Câmara Municipal da Moita, em reunião de 04/04/2018 e a Assembleia Municipal em sessão de 
24/04/2018, aprovaram a alteração ao número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município, 
fixando em 17, sendo 13 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargos 
de direção intermédia de 2º grau, e 4 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por 
titulares de cargos de direção intermedia de 3º grau, pelo que a Câmara Municipal, em reunião realizada 
em 09/05/2018, aprovou sob minha proposta, a criação de duas unidades orgânicas flexíveis, designadas 
“Divisão de Equipamento Mecânico” e “Divisão de Desporto”, bem como a definição das respetivas 
competências. 
A Lei nº 49/2012, de 29 agosto, que procede à adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 
de janeiro, republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, introduziu alterações no 
recrutamento dos cargos dirigentes, nomeadamente no que concerne à forma de designação e 
composição do Júri. 
Nos seus termos, o júri do recrutamento, é composto por um presidente e dois vogais, é designado por 
deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de acordo com o preceituado 
no nº 1 do art.º 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. 
O presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e 
integridade pessoal, e os vogais são designados de entre personalidades de reconhecimento mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida 
preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração local autárquica, de acordo com o 
determinado no nº (s) 2 e 3 do citado artigo. 
Pelo meu despacho nº 26/XII/PCM/2018, foram abertos procedimentos concursais para recrutamento de 
dirigentes intermédios de 2º grau, para a Divisão de Equipamento Mecânico e Divisão de Desporto, 
tornando-se agora necessário proceder à designação do respetivo júri. 
Assim propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo e nos termos do art.º 13º da Lei nº 49/2012, de 29 
de agosto, proponha à Assembleia Municipal a designação dos seguintes júris para os procedimentos 
concursais referidos. 
Chefe da Divisão de Desporto 
Presidente - Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 
C. M. Moita  

1º Vogal - Dr. António Manuel Palhas Jesus Pereira 
Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 
C. M. Moita 

2º Vogal - Engª Maria João da Marta Alves Perdiz 
Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos  
C.M. Moita 
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1º Vogal suplente - Dr.ª Maria Ana da Silva Miguel Judas 
Chefe da Divisão de Cultura  
C. M. Moita 

2º Vogal suplente - Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
C. M. Moita 

Chefe da Divisão de Equipamento Mecânico 
Presidente - Engª Maria João da Marta Alves Perdiz 

Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
C.M. Moita 

1º Vogal - Dr. António Manuel Palhas Jesus Pereira 
Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 
C. M. Moita 

2º Vogal - Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 
Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 
C. M. Moita  

1º Vogal suplente - Engª Eduarda Maria Alves Gomes 
Chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente  
C. M. Moita 

2º Vogal suplente - Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
C. M. Moita“ 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Em abril do ano passado a Câmara Municipal aprovou a recriação da Divisão de Desporto e da Divisão de 
Equipamento Mecânico, divisões essas que tinham sido extintas por força da lei que limitava o numero de 
unidades flexíveis que os municípios podiam ter. Com a cessação da vigência dessa lei, não se considerou 
oportuno regressar à estrutura orgânica que tinham anteriormente, mas considerou-se que estas duas 
eram necessárias e importantes para o bom funcionamento dos serviços. Criaram-nas, nomearam, em 
regime de substituição, como é natural, dirigentes para elas, e agora trata-se de desenvolver os 
procedimentos concursais para a designação, em definitivo, dos chefes destas respetivas divisões. 
Os dois júris que propõem são ambos constituídos pelos três diretores de departamento que a Câmara 
Municipal tem e a única diferença é que se propõe a Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e 
Cultura como presidente do júri para a Divisão de Desporto, e a Diretora do Departamento de Obras e 
Serviços Urbanos para a presidência do júri da Divisão de Equipamento Mecânico. 
 
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: 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Perante o facto de haverem aqui membros do júri que exercem funções distantes da função para que se 
está a recrutar como, por exemplo, um membro do júri que exerce funções no Departamento de Assuntos 
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Sociais e Cultura avaliar candidatos para a Divisão de Equipamento Mecânico, questionam se foi a falta 
de pessoas com funções mais próximas que impossibilitou outra opção. 
A outra questão prende-se com o facto de, nos vogais suplentes de ambos os júris, estarem membros que 
são chefes de divisão, sendo que no concurso há uma avaliação de candidatos também a chefes de 
divisão, pelo que pretendem saber se, mais uma vez, também aqui, houve alguma indisponibilidade que 
tenha levado a adotar essa solução. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Permitam-lhe dizer que acha que a questão das funções distantes é um ponto de vista. Uma das funções 
fundamentais de uma chefia é a gestão do pessoal e a organização dos serviços, e essas são comuns a 
qualquer cargo de chefia, porque não estão a contratar técnicos, estão a escolher um chefe de divisão 
que, naturalmente, deve ter, precisa de ter, uma competência técnica especifica sobre a área que vai 
dirigir, mas que tem, fundamentalmente, que ter competências relativas à organização de serviços e à 
gestão e direção de pessoal, que são mesmo a parte mais importante e mais difícil da sua tarefa. 
Os três diretores, até pela experiência que têm, porque todos eles são pessoas que exercem os seus cargos 
há largos anos, têm todas as condições para fazer um júri competente e eficaz. 
Quanto à questão dos chefes de divisão o que a lei determina é que não podem ser avaliados candidatos 
a cargos por pessoas que tenham cargo inferior, ou seja, um júri para um cargo de diretor não podia ser 
constituído por chefes de divisão, mas cargos iguais sim, pode ser e, neste caso, a opção foi esgotar os 
três diretores que têm como membros efetivos e os suplentes tiveram que ser chefes de divisão. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
10– Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Queria apenas referir duas ou três questões que lhe parecem de maior destaque, neste período que 
decorreu basicamente desde o início do ano. 
Iniciou-se a obra de reabilitação na rua 1º de Maio, na Baixa da Banheira, que é uma obra de dimensão 
significativa, física, financeira e, permitam-lhe usar o termo, também social, porque era algo que, na Baixa 
da Banheira, era discutido há muitos anos e que está por fim a concretizar-se. 
Foram também adjudicadas as empreitadas relativas a duas obras também importantes, que são a 
reabilitação do parque habitacional municipal, cuja adjudicação foi aprovada na última reunião de Câmara, 
e a intervenção de beneficiação da zona ribeirinha entre a Moita e o Gaio, mas que é mais propriamente 
entre a Moita e o moinho da Freira, que crê que já tiveram oportunidade de referir quando aprovaram o 
plano de atividades e orçamento para o ano corrente. 
Quis também dar conta da evolução havida relativamente à construção do centro de saúde da Baixa da 
Banheira porque, como pensa que é do conhecimento de todos, a aprovação do projeto e a autorização 
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para o desenvolvimento da obra foi emitida pelo Ministério das Finanças no final do ano passado. 
Pretende-se que a obra seja cofinanciada por fundos comunitários e, nesse sentido, a Câmara Municipal, 
naturalmente em colaboração com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, preparou 
e submeteu a candidatura aos fundos comunitários, aproveitando o aviso que estava aberto até trinta e 
um de janeiro. 
Neste momento, estão a analisar a minuta do contrato-programa que lhes foi apresentado pela 
Administração Regional de Saúde e, entretanto, aguardam a aprovação da candidatura para que tudo se 
conjugue e rapidamente, e admite que este rapidamente seja num prazo de algumas semanas, se a 
candidatura for aprovada como está previsto, assinarem o contrato-programa para que se inicie então o 
procedimento concursal para a construção do centro de saúde. 
Quis também dar nota que foi aprovada, embora tenha pequeno valor, mas por ser uma matéria que é 
muitas vezes abordada, a candidatura do município ao programa “WiFi4EU” que vai permitir a instalação 
de diversos postos de antenas de Wi-Fi de acesso livre, que é o objetivo deste programa europeu e que 
também vão utilizar aqui. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Uma das questões que tinha, e folga em saber, era a construção do centro de saúde da Baixa da Banheira 
porque, de facto, passaram quase dois anos desde que a obra foi anunciada pelo Governo e isto, depois 
de muitos anos à espera. Parece que vai haver luz verde e deseja que a candidatura feita seja aprovada, 
que o financiamento seja assegurado e, não só a obra, mas também que o funcionamento daquele 
equipamento, essencial para os cuidados de saúde básicos da população da Baixa da Banheira, seja bem-
dotado de médicos, do pessoal auxiliar, do pessoal administrativo e dos enfermeiros necessários para que 
um equipamento daquela natureza possa funcionar com a necessária qualidade e dignidade. 
Permitam-lhe manifestar, porque embora não sendo uma obra direta do município tem sido apoiado 
logística e financeiramente pelo município, enquanto membro da Assembleia Municipal e enquanto 
morador na Moita, o grande contentamento e o grande orgulho que sente com o inicio da obra de 
construção do novo edifício-sede da Junta de Freguesia da Moita porque, de facto, é uma obra de 
dignificação do poder local. 
Em tempos, alguém referiu que a Junta de Freguesia da Moita era a única Junta do concelho que pagava 
renta, e é verdade, para além de funcionar num edifício sem as mínimas condições de acessibilidade para 
poder prestar um bom serviço à população da freguesia e não só, também a quem procure a Junta. 
De facto, acha que, enquanto membros da Assembleia, devem todos regozijar-se por essa obra ter dado 
início, dar os parabéns à Junta de Freguesia da Moita e, permitam-lhe, ao seu camarada João Miguel aqui 
presente, enquanto Presidente da Junta de Freguesia, e ao executivo, porque tem sido um desejo de 
muitos anos, envolvendo muitos moitenses e porque, de facto, foi o atual executivo que conseguiu dar 
arranque a esta obra. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque agora a política de transportes também é definida pela autarquia gostariam de saber o que é que 
está previsto para o concelho sobre a frequência e o traçado na rede de transportes. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Houve a preocupação, que se permite louvar, de calcetar uma margem razoável de berma na estrada que 
liga a Moita ao Montijo, onde o Sr. Cordas construiu mais um stand de automóveis, calcetamento esse que 
se prolonga pela esquina da Rua do Esteiro Furado e, curiosamente, um contentor de lixo que estava nessa 
esquina foi “transplantado” para junto de uma moradia de esquina. 
Na verdade, as pessoas que vivem nessa moradia, uma família com uma criança de dois anos, estão 
preocupadas com o verão que se aproxima e com os odores que se libertem desse contentor de lixo que 
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está mesmo em frente da moradia, pelo que perguntou se não seria aconselhável, e possível, deslocá-lo 
para a lateral do mesmo passeio, mas junto àquele terreno onde costumam pastar as cabras do Sr. Ismael 
ou para a frente do stand do Sr. Cordas porque, realmente, os automóveis não se preocupam com os 
odores do contentor do lixo, o que não acontece com uma família com uma criança de dois anos. 
Outra questão que, realmente, lhe pesa é o insucesso e o abandono escolar precoce no concelho, e já teve 
oportunidade de falar sobre esta questão, relativamente aos investimentos da Câmara no setor da saúde 
e, depois de fazer uma leitura transversal do Relatório da Atividade Municipal, chegou à conclusão que o 
investimento tem insistido na mesma temática, desentupimentos de sanitas e por aí fora, que não vai 
agora repetir. 
Sabendo, porque foi já aqui falado, que a Câmara Municipal da Moita se candidatou a um projeto de 
combate ao insucesso e abandono escolar precoce, e que isso já data do ano passado, curiosamente, 
ninguém sabe, pelo menos, permite-se dizer que ninguém sabe porque não ouve falar no assunto, em que 
consiste esse projeto, qual a verba a que a Câmara Municipal da Moita se candidatou e o que é que consta, 
exatamente, do projeto que se pretende desenvolver aqui no concelho para o combate ao insucesso 
escolar e ao abandono precoce. 
Na realidade, sabe-se que é uma problemática, a nível da educação, com muito peso e que preocupa, pelo 
menos, os responsáveis da comunidade educativa, e há estudos feitos sobre esta temática relativamente 
ao distrito de Setúbal, há números, há, inclusivamente, um projeto que nasceu na ESE de Setúbal sobre o 
qual não se ouve qualquer referência, o “2Young2Fail” (demasiado jovem para falhar), que tem como 
objetivo, exatamente, o combate ao insucesso escolar e ao abandono precoce. 
Ao fazer uma breve busca na net relativamente a este tema encontrou, para já, três casos, e dois são no 
distrito de Setúbal, de projetos que pretendem combater o insucesso escolar, um de quinhentos e 
cinquenta e cinco mil euros, anunciado pela Câmara Municipal de Sines em oito de fevereiro de dois mil e 
oito, e um forte investimento anunciado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, de oitocentos e 
trinta e dois mil cento e sessenta euros, em comparticipação do fundo europeu no montante de setecentos 
e dois mil duzentos e trinta e sete euros. O outro caso que também encontrou reporta-se à Câmara 
Municipal de Boticas, em Vila Real, que anunciou que ia aplicar cerca de meio milhão de euros no combate 
ao abandono e insucesso escolar, em trinta e um de julho de dois mil e dezoito. 
Na verdade, têm aqui, teoricamente, neste concelho, uma Comissão Permanente de Cultura, Educação, 
Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade que parece que não tem problemas a resolver no concelho. 
Estranhamente esta Comissão teve duas reuniões no ano passado, mas já vão no segundo ano deste 
mandato e, na verdade, parece que ninguém tem preocupações acerca do insucesso escolar e do 
abandono precoce. Talvez coubesse a esta Comissão, na qual escolheu colaborar na esperança de poder 
contribuir para que algo de positivo pudesse acontecer a este nível neste concelho, mas na realidade nada 
acontece e a Comissão, até agora, é uma “comissão fantasma”. 
Concretamente, gostaria de saber, relativamente às estratégias definidas para combater o insucesso e o 
abandono escolar precoce, e não sabe por quem nem com que colaboração, o que é que já foi feito, 
efetivamente, uma vez quer não há necessidade de guardar segredo, porque isto é um tema que interessa 
a toda a gente. Interessa a professores, interessa às famílias, porque têm filhos na escola, e interessa, em 
último lugar, às crianças que lá andam e que são a razão de ser de toda esta preocupação. Sabem que 
tanto o insucesso como o abandono precoce são, na realidade, uma consequência também das condições 
sociais, porque a sociedade não tem permitido que se criem condições para que as crianças desajustadas 
e desintegradas se integrem. 
Portanto, há muito que fazer a esse nível pelo que gostaria de saber o que está projetado fazer, qual é a 
verba que, em princípio, poderá ser utilizada para este projeto e quando é que a Comissão começa a 
trabalhar nesse sentido, nesse e nos outros. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Quis agradecer ao Sr. Pedro Mateus porque ele conseguiu exemplificar corretamente, e de uma forma 
brilhante, porque é que as pessoas que estão contra este processo de descentralização de competências 
têm as preocupações, ao perguntar à Câmara Municipal da Moita o que é que vai fazer para resolver 
problemas que os governos criaram e não resolveram durante décadas, e isto é brilhante, ou seja, aquela 
preocupação que tinham em levar com os problemas e em ter os meios está aqui bem expressa. 
Porque também tinha questões sobre a educação para abordar, o que foi uma feliz coincidência, e também 
tem que agradecer e dizer que não devem ser surdos nem mudos e que,quando estão preocupados com 
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as crianças, com os resultados das crianças, devem estar preocupados com o tal contexto socioeconómico 
que falaram, mas também com maldades que lhes querem fazer porque, a respeito do aeroporto, se ele 
for feito no Montijo, vão estar catorze escolas, centenas de salas de aula, a levar com um avião de cinco 
em cinco minutos. 
Isto não é nenhuma medida para aumentar o sucesso escolar e, se estão preocupados, estejam sempre 
e não façam fretes, vejam tudo e não apontem as balas só a quem têm que apontar por interesses 
partidários, que, neste caso, são legítimos, mas que são balizados, concretamente, para uma coisa que 
não devia ser apenas aquela coisa. 
Portanto, quando falam no aeroporto falam nisto tudo, falam de quase uma centena de salas de aulas e 
mais de uma dezena de escolas que estão no cone de aproximação à pista do aeroporto, onde os alunos 
vão ter aulas com os níveis de decibéis permitidos por lei ultrapassados. Se estão preocupados com o 
sucesso escolar preocupem-se com isto, e não precisa de classificar as zonas que lá estão porque, se 
calhar, são as zonas do concelho onde os resultados são piores, porque o contexto socioeconómico 
também é o pior. 
Sejam todos consequentes aqui e vão até ao fim, e não é a “despejar” dinheiro sobre isto que vão conseguir 
alguma coisa, é com um trabalho conjunto, e aí, porque acompanha no terreno e porque estão nos atos 
da Câmara, tem que dar os parabéns à Câmara Municipal da Moita por ene projetos, quer de educação, 
quer sociais, de integração, de valorização das comunidades, feitos todos os dias no terreno por técnicos 
da Câmara, com parceiros da Câmara e com as juntas de freguesia. 
Lamenta, mas não lhe parece ser muito boa ideia colocar um aeroporto no Montijo e estar a obrigar as 
aulas a parar, de cinco em cinco minutos, para o avião passar, e também não lhe parece que seja a melhor 
forma de aumentar o sucesso escolar, por isso, se isto é uma preocupação, que seja. 
Por último, uma pergunta, ou melhor, uma exigência, uma reivindicação, e atrevendo-se até a ser um pouco 
subversivo, “se não for assim há de ser”, porque foi aqui solicitado que a Câmara Municipal sugerisse à 
Administração Regional de Saúde que o novo centro de saúde da Baixa da Banheira tivesse o nome do Dr. 
Raul Coelho e, porque acha que é unânime, gostariam de saber como é que está o processo, se há nome 
ou não há nome, mas também queria dizer já que, se não tiver nome, a própria população se encarregará 
de colocar lá o nome. 
A informação que tem é que, se a ARS não for sensível, há de aparecer lá uma placa com o nome do Dr. 
Raul Coelho, e o próprio até ajuda a colocá-la, porque merece, porque foi e é uma grande referência para 
todos, foi um grande homem, um homem consensual que deu muito a esta terra e porque acha que este 
processo, tendo este nome associado, poderá resolver alguma coisa e muito os orgulhará a todos, pelo 
que agradeciam que o Sr. Presidente fizesse uma força, mas se não conseguir o nome há de lá aparecer 
na mesma, portanto não há problema. 
 
Tomou a palavra Bárbara Dias do PS 
Tem duas questões relativamente à atividade municipal e uma diz respeito à iluminação pública, porque 
veem muitas estatísticas, ou muitas enumerações dos serviços enquanto reuniões, repavimentações, 
atividades ligadas à higiene urbana, etc., no entanto, quando vão ver a parte da iluminação pública, 
verificam que existe apenas uma estatística, ou seja, que a EDP registou um total de trinta e cinco 
reclamações, mas seria importante saber a natureza das reclamações, em que local e se foram ou não 
resolvidas. Não sabe se o Sr. Presidente tem ou não esses dados, mas seria importante que eles 
constassem do próximo relatório. 
A outra questão diz respeito ao Plano de Segurança da Água, que o relatório diz estar concluído, porque 
gostariam de saber onde é que poderão ter acesso ao mesmo e se era possível o Sr. Presidente dizer as 
linhas gerais do Plano, as suas conclusões, etc. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara e deu indicação que se realizaria uma segunda ronda de 
intervenções. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre os transportes, e como foi aqui bem explicado no início, aquando da discussão das moções, o 
município da Moita delegou na Área Metropolitana de Lisboa as suas competências como autoridade de 
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transportes e fê-lo, à semelhança de todos os outros municípios, por duas razões. Uma, muito objetiva e 
muito concreta, porque os municípios são autoridade de transportes apenas sobre as carreiras, as linhas 
de transporte que circulam, exclusivamente, no seu território, o que, no caso da Moita, é uma ínfima parte 
das linhas existentes no serviço de transportes rodoviários do concelho, porque grande parte das linhas 
que servem o concelho são linhas que o atravessam e que fazem ligações a outros concelhos, portanto já 
eram, por força da lei, competência da Área Metropolitana. 
Mas, o entendimento que foi tido pelos municípios, e que subscrevem integralmente, é de que a boa gestão 
deste sistema de transportes, nesta nova realidade, só é alcançável com a visão metropolitana e com uma 
gestão de âmbito metropolitano. De outra maneira continuar-se-iam a ter, provavelmente até se 
agravariam, as disparidades entre concelhos e a fragmentação de toda a rede, portanto não havia boas 
soluções fora de uma visão e de uma gestão centralizada ao nível da Área Metropolitana, com a condição, 
e essa condição ficou expressa nos protocolos de delegação de competências, de os municípios terem 
poder de veto sobre quaisquer alterações e quaisquer propostas que a Área Metropolitana queira fazer 
sobre linhas que incidam no seu próprio território. 
Posto isto, o que está a acontecer na Área Metropolitana, e vem acontecendo à mais de um ano, é uma 
avaliação que é também, em grande parte, financeira, porque o centro de qualquer questão, quando se 
fala de transportes, é sempre a questão financeira, isto é, não se imagina que se pode ter um bom serviço 
sem um financiamento que assegure esse serviço, bom ou mau, ou outro qualquer. Portanto, a questão 
do financiamento é uma questão central e essa questão tem tido avanços, mas não está ainda 
integralmente resolvida, nem pouco mais ou menos, porque o avanço fundamental que teve, e há que 
valorizá-lo porque é, de facto, extraordinário, em relação à situação ainda hoje existente, é a criação do 
novo sistema de passes intermodais e o seu valor. 
É uma solução para a qual foi decisiva a contribuição e a disponibilidade dos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa de comparticiparem este sistema com mais de trinta milhões de euros por ano, 
que é o compromisso que está assumido pelos dezoito municípios, ou seja, a partir de dois mil e dezanove 
são mais de trinta milhões de euros por ano que os municípios passam a comparticipar para o 
funcionamento do sistema de transportes, e isso foi fundamental e foi o desbloqueador que permitiu exigir 
ao Governo, e o Governo ter aceitado, porque sem esse desbloqueador não teria havido depois a 
comparticipação que o Governo também assumiu, e colocou em orçamento de Estado para este ano, de 
cento e quatro milhões de euros, dos quais setenta e três são para a Área Metropolitana de Lisboa, mas 
isto só garante o financiamento dos passes, não garante o resto, aliás, só garante o financiamento dos 
passes e logo aí com uma questão. 
Entendem, e têm defendido, embora aqui nem todos os municípios tenham, exatamente, a mesma opinião, 
que o financiamento do sistema não deve estar dependente do orçamento de Estado, isto é, de verbas 
que são alocadas anualmente, porque muda uma legislatura, muda o governo, e o financiamento pode 
desaparecer por uma mera decisão governamental. Devia haver sistemas de financiamento, por via fiscal, 
do sistema de transportes, mas não com a criação de novos impostos e sim com a afetação de alguma 
parte de algum imposto para o financiamento deste sistema, que garantisse que havia, efetivamente, esse 
financiamento e que não estava dependente daquilo que, conjunturalmente, um governo pode decidir em 
relação a esta situação. 
Têm hoje este Governo, mas têm eleições em outubro e ninguém pode garantir qual é o governo que vai 
existir no final deste ano, e que vai aprovar o orçamento no final de dois mil e dezanove, e se vai ou não 
vai respeitar os compromissos e as intenções que estão presentes no orçamento de Estado de dois mil e 
dezanove, portanto isso é uma preocupação, mas aparte essa, que é mais subjetiva, na medida em que 
podem pressupor, para efeitos práticos, que o financiamento, tal como está atualmente, está garantido, 
permanece a questão de financiar o sistema do ponto de vista físico e não apenas do ponto de vista da 
bilhética, isto é, não basta ter um passe mais barato. 
Aliás, a própria existência de um passe mais barato vai, com certeza, fazer aumentar a procura, portanto 
é preciso que cresça a capacidade do nosso sistema de transportes metropolitano, é preciso mais carros, 
é preciso mais carreiras, é preciso mais transportes, e para ter mais transportes é preciso verbas, é preciso 
financiar o sistema e é essa parte que não está ainda, integralmente, garantida, a do financiamento dos 
montantes que os municípios consideram que seriam necessários. 
Por isso, aquilo que tem estado a ser trabalhado na Área Metropolitana, no imediato, e aquilo que vai ser 
colocado em concurso, porque vai haver um concurso público internacional para a adjudicação do serviço 
de transportes, e não está ainda fechado, não está ainda decidido, são cenários de alargamento 
progressivo, ou seja, parte-se do cenário base, daquele que é o cumprimento dos serviços mínimos, até 
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um cenário de expansão, mas com o financiamento que anteveem não se consegue ir além de vinte por 
cento do serviço, e esta expansão de vinte por cento tem que ser equitativa, naturalmente, porque o 
sistema é financiado por todos, portanto a expansão tem que ser equitativa. 
Não se pode imaginar que um município, um qualquer, seja Mafra ou a Moita, vá querer ter um serviço de 
transportes otimizado, com transportes de dez em dez minutos a percorrer todas as ruas do concelho e 
outro ficar com o serviço que tem, de uma carreira duas vezes por dia. Estas disparidades não podem, 
naturalmente, acontecer e é exatamente a gestão metropolitana que tem que garantir que há equidade 
entre todos os municípios, dentro da capacidade financeira que a Área Metropolitana vai ter, e essa 
capacidade é ainda limitada. 
Têm sido muitas horas de muito trabalho da Área Metropolitana, fundamentalmente, dos técnicos da Área 
Metropolitana, porque é uma área totalmente nova para os municípios, e que a Área Metropolitana 
garante, e muito complexa uma vez que existem dezenas de milhares de linhas de transportes rodoviários 
na Área Metropolitana É preciso caracterizá-las uma a uma, é preciso caracterizar as suas frequências, 
caracterizar os seus percursos, caracterizar tudo o que lhes diz respeito, e isso tem que estar tudo 
identificado naquilo que vai ser colocado a concurso, porque o concurso vai ser de aquisição e de 
pagamento aos operadores ao quilómetro. 
Portanto, é este o sistema que se afigura possível e vai-se contratar, vai-se dividir a Área Metropolitana em 
lotes, sendo que o cenário que está traçado atualmente é da divisão em quatro lotes. Cada lote com essa 
identificação exata de cada uma das linhas, soma um determinado número de quilómetros percorridos 
pelas carreiras e depois, os operadores que vão concorrer ao concurso, vão apresentar preços por 
quilómetro para o serviço a prestar, e aquele que o ganhar efetuará o serviço e será pago dessa forma. 
Ao contrário do que acontece até agora todas as receitas passam a ser centralizadas, não já a partir de 
abril, porque dois mil e dezanove vai ser um ano de transição em relação ao qual há ainda muitos 
problemas que não têm resposta e porque não está a ser fácil concertar tudo para que o novo passe entre 
em vigor em abril, porque, uma vez decorridas essas negociações, tem de estar acertada a forma de 
pagamento aos operadores, mas a partir de dois mil e vinte, quando o sistema estiver no seu 
funcionamento pleno, todas as receitas da bilhética, incluindo qualquer bilhete individual de transporte, 
estarão centralizadas. Todas as receitas serão recolhidas pela Área Metropolitana e a essas receitas 
juntam-se as comparticipações dos municípios, junta-se a comparticipação do orçamento de Estado, e a 
partir daí é pago o serviço aos operadores. 
Na recomendação subscrita pelo Bloco de Esquerda há uma incorreção, e pediu desculpa por referir isto, 
mas acha que vale a pena, porque no último ponto fala de operador interno e operador interno é outra 
coisa. Só há, e só vai continuar a haver, para já, dois operadores internos na Área Metropolitana de Lisboa, 
que são a Carris e os Transportes Coletivos do Barreiro, porque operador interno, do ponto de vista da lei, 
são empresas de transportes propriedade da autoridade de transportes respetiva, é isso o operador 
interno. Está traçado um cenário, e uma intenção, de que a Área Metropolitana avance, progressivamente, 
para vir a ter um operador interno que opere em toda a área metropolitana, mas isso é um objetivo, no 
mínimo, a médio prazo, não é no imediato. 
No imediato, não há condições para um operador interno, ou seja, para uma “carris metropolitana”, 
embora os autocarros, e é uma das condições que se vai querer por no concurso, tenham de circular sob 
a designação “carris metropolitana”, mas vão ser autocarros do operador privado, do prestador de serviços 
que vai ganhar o concurso. O que se pretende, e a intenção, é que, progressivamente, se vá alargando a 
capacidade dos operadores internos, designadamente, da Carris ou dos próprios TCB, para que se venha 
então a evoluir para a existência desse único operador interno, portanto um serviço de transportes 
propriedade efetiva da Área Metropolitana, mas isso não é alcançável no imediato, no imediato vão 
continuar a ter operadores privados a prestar serviço, mas que vão deixar de poder circular sob a 
designação atual, o Barraqueiro, os TST ou a Rodoviária de Lisboa, e vão ter que circular com a 
caracterização e a designação “carris metropolitana”. 
Assim que houver mais definições por parte da Área Metropolitana sobre o que vai ser a futura rede 
colocada a concurso, naturalmente, informarão a Assembleia Municipal como foi, aliás, inicialmente 
aprovado na recomendação. 
Sobre a questão do contentor tomou a devida nota, mas não sabe dizer nada, neste momento, sobre essa 
matéria e sobre a questão do insucesso escolar, ainda que a vereadora Vivina Nunes vá dizer alguma 
coisa, quis dizer duas coisas. A primeira é que o insucesso escolar é, fundamentalmente, uma questão 
das escolas, do sistema de ensino, e é condicionado por fatores que afetam as escolas, sejam as 
condições que as escolas têm, as condições que os professores têm, os currículos, os horários, enfim, 
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todas as condições que determinam o sistema de ensino português também condicionam, e não são, 
naturalmente, a única condicionante, mas são uma condicionante central, o sucesso ou o insucesso 
escolar. Depois, naturalmente, também a condição socioeconómica dos territórios de cada escola é outra 
condicionante. 
A autarquia da Moita, porque não vai falar pelas outras, faz muito para promover o sucesso escolar no 
concelho quando, por exemplo, nos últimos anos de vigência do quadro comunitário, têm investido perto 
de meio milhão de euros por ano para melhoria das nossas escolas, e já são quatro anos consecutivos a 
investir meio milhão por ano, estão a contribuir para o sucesso escolar. Quando desenvolvem um vasto 
conjunto de programas de promoção da leitura, de animação, de promoção do desporto escolar, quando 
colaboram com o desporto escolar a nível regional, estão a contribuir para o sucesso escolar. Quando 
colocam equipamentos nas escolas, e estão a renovar o parque informático, depois de uma primeira fase 
com os computadores tradicionais estão agora a substituí-los por portáteis, quando estão a renovar, 
quando vão acompanhando, quando fazem a manutenção, quando dão os consumíveis, estão a contribuir 
para o sucesso escolar. 
Portanto, se somarem tudo isto mais as despesas que são vinculativas, de apoio nos transportes escolares 
e de apoio na ação social escolar, estão a falar de milhões de euros que a Câmara Municipal investe no 
apoio e na promoção do sucesso escolar, e isso é o fundamental, não são programas transitórios de apoios 
à promoção do sucesso através de fundos comunitários que alteram substancialmente as coisas, embora 
recorram sempre porque vão sempre buscar tudo o que for possível ir buscar, mas é o trabalho constante, 
diário e suportado pela própria autarquia, pelos recursos próprios, é esse que, a prazo, dá os verdadeiros 
resultados. 
Relativamente ao nome para o centro de saúde da Baixa da Banheira confessou ainda não ter abordado 
essa questão com a ARS, mas vai fazê-lo. 
Sobre a iluminação pública não tem dados, pensa que pedindo à EDP eles poderão ser fornecidos, mas 
não tem dados sobre a localização das avarias, os que tem são os existentes numa aplicação que a EDP 
disponibiliza. 
O Plano de Segurança da Água está em fase de finalização, e embora ele já tenha sido apresentado, ainda 
num contexto de finalização, numa ação que foi realizada no Moinho de Maré, em outubro do ano passado, 
mas quando estiver integralmente concluído e tiver obtido os pareceres, designadamente, da ERSAR, irão 
promover uma apresentação dirigida ao público em geral e, naturalmente, poderão também fazê-lo mais 
especificamente, se a Assembleia assim o entender, através de uma Comissão ou de outra forma que 
entendam querer conhecê-lo e discuti-lo. 
Em seguida, deu a palavra à vereadora Vivina Nunes para se pronunciar sobre a candidatura de promoção 
do sucesso escolar. 
 
Vereadora da Câmara Municipal, Vivina Nunes 
Não repetindo o que já foi dito pelo Sr. Presidente, este Plano que se apresentou para candidatura, e sobre 
o qual ainda não sabem o resultado da sua aprovação, é um plano de complementaridade à escola pública 
e foi feito como, normalmente, trabalham a área da educação no concelho, com a escola. Foi feito com 
todos os agrupamentos de escolas e a escola não agrupada, a secundária da Baixa da Banheira, com base 
nos planos de melhorias que as próprias escolas desenvolveram e, com a análise SWOT de todas as 
escolas, fez-se uma nova análise SWOT que condensava todos os pontos fracos, as oportunidades, os 
pontos fortes e as ameaças, portanto este foi, desde o início, um trabalho colaborativo. 
Sem escamotear, por uma questão de tempo, insere-se em três eixos prioritários que são a coesão social 
e territorial, a comunicação e relação com a comunidade e as competências individuais e coletivas. Vão 
trabalhar muito a parte da cultura e das artes, a aproximação ao movimento associativo, o trabalho com 
as famílias e com os pais, e as questões da proximidade da comunidade educativa à escola e vice-versa. 
O Plano divide-se em dez ações que, quando a candidatura, assim o esperam, for aprovada, serão tornadas 
públicas. 
Por último, parece-lhe uma análise muito simplista dizer que o que a Câmara Municipal faz nas escolas se 
resume a desentupir sanitas, se calhar, se lesse o relatório da atividade municipal todo, de uma ponta à 
outra, veria que quase todas as ações da cultura, das bibliotecas e do desporto, incidem nos nossos jovens 
e são promotoras do sucesso escolar e da sua integração. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Deu início à segunda ronda dando indicação que tinha uma inscrição do Sr. Miguel Jorge efetuada ainda 
na ronda anterior, mas que, por lapso, não lhe tinha sido dada a palavra. 
Se mais algum membro da Assembleia Municipal pretendesse intervir, pediu que manifestasse a sua 
intenção no decurso dessa intervenção. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Quis, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara a forma como esclareceu a Assembleia, 
relativamente ao processo de construção do novo centro de saúde, referindo os vários passos que, de 
facto, já foram dados e, sabendo que é um processo complexo e que tem vários atores envolvidos, 
congratular o facto desta candidatura, como referiu, ter sido feita, porque é uma forma de rentabilização 
dos próprios recursos públicos que saúdam e porque, neste momento, já se encontram “ao fundo do 
túnel”, quase a passar esse “túnel” relativo a este processo. 
Não pode deixar de notar, apenas como observação, porque havia, certamente, o conhecimento de como 
decorria o processo desta candidatura, que o Sr. Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira utilize todo este processo também para fazer os seus típicos jogos demagógicos 
sabendo o que, neste momento, está a decorrer. Logo, estão a aguardar e, como disse o Sr. Presidente da 
Câmara, não está agora nas mãos do Governo. Estão a aguardar esta decisão, daí que agradeça e, 
obviamente, reforce esse agradecimento, pela forma transparente e honesta com que transmitiu este 
ponto de situação. 
Quis também aqui manifestar uma outra congratulação porque soube recentemente, e são projetos muito 
importantes desenvolvidos pela comunidade, por instituições da comunidade em parceria, no âmbito da 
rede social da Moita, pela aprovação dos programas da sétima geração, o “Programa Escolhas”, no nosso 
território, que tem um papel muito importante no trabalho com a comunidade jovem no Vale da Amoreira, 
com o “Escolhas VA2835”, e com o projeto “TASSE”, na Quinta da Fonte da Prata, promovida pela 
Fundação Santa Rafaela Maria, e daí deixar esta nota de congratulação para estas entidades e, 
obviamente, às entidades parceiras como é o caso, porque faz parte do consórcio, da própria autarquia. 
Quis também colocar uma questão relacionada com a desbaratização porque estão, outra vez, a 
aproximarem-se de um momento que é sempre crítico. Na sequência do requerimento que fizeram, ao 
qual o Sr. Presidente da Câmara respondeu com base numa informação por parte do senhor vereador, 
porque foi feita uma adjudicação o ano passado, em vinte e três de maio, e todos os anos o valor global 
da prestação de serviços tem vindo a aumentar, e porque depreende que, certamente, deve estar a 
decorrer o processo de consulta do mercado para a adjudicação destes serviços, gostaria de saber qual o 
ponto de situação e se foram tidos em consideração todos os problemas que levantaram e que são do 
conhecimento público. 
Gostaria também de perceber se este tipo de intervenção foi ou é apenas efetuado pela empresa que 
presta estes serviços, uma vez que, pelo que depreendeu da adjudicação, o caderno de encargos está 
limitado a um número de intervenções, portanto se é apenas esta empresa, a PRESTOX, que presta este 
tipo de serviços no concelho da Moita. 
Outra questão prende-se com algo que o deixou surpreso, que é o facto de existir um espaço no relatório 
da atividade municipal, que ainda pensou que fosse um espaço dedicado às notas, mas não, é apenas a 
indicação que o relatório relativo à Divisão de Desenvolvimento Económico será apresentado no próximo 
relatório da atividade municipal, o que, para si, é algo surpreendente e inédito, e até um pouco contra 
aquilo que é a lei, porque deve ser dado conhecimento e é uma obrigação da própria Câmara Municipal 
dar conhecimento daquilo que é a atividade desenvolvida nas várias áreas, e o desenvolvimento 
económico é uma delas, pelo que gostaria que esclarecessem o porquê de não ter sido feito nada neste 
relatório, e se isso evidencia que, de facto, não foi feito nada nesta área, ou outra coisa. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Esteve agora a dar uma olhadela na questão dos investimentos na educação e, obviamente, que há as 
refeições e os transportes, mas na ordem dos quarenta e tal mil euros, e as reparações de requalificação 
e modernização do parque escolar andam pelos trinta e cinco mil euros como, pedindo permissão para 
fazer uma leitura breve dos documentos, colocação de rede mosqueira, verificação de tomadas elétricas, 
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reparação de estantes, reparação de canalização, esgotos, reparação de campainha e portão, corte de 
ervas, esgotos, etc. 
Talvez não fosse necessário entrar em tanto pormenor na descriminação destas despesas, mas voltando 
à questão da educação e do investimento, e lembra-se de já ter falado nisto nesta Assembleia, na questão 
do investimento na educação, tendo-lhe sido dito que não havia dinheiro, que o dinheiro que havia era 
para suprir estas deficiências, mais de material e de primeiras necessidades, pelo que ficou espantada, 
realmente surpresa, ao ouvir dizer que não é despejando dinheiro em cima das coisas que os problemas 
se resolvem. Quer dizer, quando não há investimento não se pode fazer, mas os problemas existem, e 
quando há dinheiro não é o remédio necessário e suficiente para resolver certos problemas, e isto foi dito 
aqui hoje, há de haver quem se lembre de ter ouvido. 
Relativamente à questão do aeroporto, independentemente de qualquer posição que possa ter 
relativamente a isso e, sinceramente, continua a não estar na posse de informação técnica exaustiva que 
lhe permita tomar uma posição, tem-se falado de certos voos mais baixos que se têm sentido 
recentemente aqui na zona, mas também tem as suas fontes de informação e aquilo que lhe foi explicado, 
por quem percebe do assunto e não por quem está com medo das consequências de uma coisa que ainda 
ninguém conhece, é que os voos que se têm sentido são voos de requalificação de pilotos, são voos 
ocasionais que se fazem a baixa altitude. Os voos de carreira passam a uma altitude bastante superior à 
dos aviões militares que, há décadas, povoam a zona do Montijo e passam aqui pelas nossas casas, 
portanto aquilo que sabe, porque lhe foi explicado por técnicos, é que a altitude é diferente e quando 
baixam à pista já não estão em posição de incomodar os residentes. 
Gostaria de chamar a atenção para o facto de, na sua experiência de vida, ter vivido quase trinta anos em 
Alvalade, em Lisboa, onde passou a sua infância e a sua adolescência até entrar na idade adulta, 
precisamente na rua do estádio 1º de Maio, que era o antigo estádio da FNAC, depois passou a INATEL e, 
entretanto, depois do 25 de Abril, passou a ser o estádio 1º de Maio, e devem saber que a proximidade à 
Portela é bastante grande. Porque viveu esses anos todos debaixo dos corredores aéreos da Portela, e se 
estiverem interessados, oferece-se como cobaia para alguns estudos neurológicos para aferirem, na sua 
pessoa, quais foram os danos que sofreu por viver debaixo dos corredores aéreos da Portela, desde a 
infância até à idade adulta. Fica a oferta e podem utilizá-la, se assim o entenderem, 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Já que estão na brincadeira, permitam-lhe brincar um bocadinho porque, com esta intervenção, ficou com 
a suspeita que o ruído excessivo provoca iliteracia funcional. 
No entanto, quer falar acerca da iluminação pública, e trata-se de algo que é um problema não só no nosso 
concelho, mas um problema, neste momento, nacional, com a má qualidade dos serviços prestados pela 
EDP Distribuição, o que o levou, há algumas semanas, a fazer uma queixa no Portal da Queixa porque esta 
não aceitava uma reclamação acerca da não manutenção dos horários que estão definidos pelo município. 
Utilizou os meios que estão à disposição de qualquer cidadão para comunicar à EDP Distribuição que, 
numa determinada zona da freguesia em que reside, não estavam a ser cumpridos os horários que tinham 
sido definidos pelo município. Porque não obteve resposta por via eletrónica, telefonou e a resposta que 
lhe deram foi que a responsabilidade seria do município e que teria que ser este a alterar o horário de 
funcionamento da iluminação pública. Como sabe que o horário da iluminação pública não é definido por 
rua, é definido para o concelho, tentou mais uma vez, junto da EDP, que compreendessem que esta 
questão é uma questão não de definição de horário, mas uma questão de avaria ou de mau funcionamento 
do sistema de comando da iluminação pública, ao que lhe foi dito “é capaz de ter toda a razão, mas quem 
tem que comunicar isso é o município”. 
Portanto, fez uma queixa no Portal da Queixa e, passado algumas semanas, recebeu uma comunicação a 
dizer que a situação estaria resolvida, mas apenas na questão da reposição de ordem daquela zona, não 
da comunicação dos munícipes com a EDP. Se algum dia voltar a encontrar alguma zona do concelho com 
este problema lá terá, novamente, que recorrer ao Portal da Queixa para ver se, dessa vez, o problema 
será resolvido. 
Antes de comunicar com o Portal da Queixa também comunicou com os serviços do município que, por 
aquilo que foi informado, também comunicaram com a EDP, mas com isto tudo, foram algumas semanas 
em que muitas famílias, numa zona densa da Baixa da Banheira, estavam com um horário perfeitamente 
desajustado daquele que foi definido pelo município, e que é o mais adequado, ou que se pensa que seja 
o mais adequado, para o funcionamento da iluminação pública. 



   Página 48 de 50 

Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal 
Embora estejam no ponto de apreciação da atividade municipal pediu ao Sr. Presidente que lhe permitisse 
dizer algumas palavras na sequência da intervenção da Sra. Antonieta Mendonça sobre a Comissão cuja 
coordenação lhe está cometida, que é a Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, 
Juventude, Cidadania e Igualdade. 
Não fugindo às suas responsabilidades por não ter convocado uma reunião da Comissão, relembrou a Sra. 
Antonieta Mendonça que também qualquer elemento da Comissão, até porque têm uns contactos uns dos 
outros, pode e deve contactar, deve incentivar, deve perguntar o porquê. Curiosamente, só a Sra. Carmen 
Mafra é que lhe colocou essa questão e conversaram um pouco sobre o projeto que têm em andamento, 
e pensa que todos os elementos da Comissão já devem ter trabalhado um pouco nele, mas só a Sra. 
Carmen Mafra é que a questionou. 
Não foge às suas responsabilidades como coordenadora dessa Comissão e não nega que, ultimamente, 
até por questões profissionais e, curiosamente, o que lhe tem tirado mais tempo é combater o insucesso 
escolar de três alunos da sua turma de sétimo ano, da qual é diretora de turma, está em falta, mas a Sra. 
Antonieta Mendonça está à vontade para, quando quiser, mandar uma mensagem, relembrar e não ficar, 
por favor, à espera para fazer intervenções nesse tom na Assembleia Municipal, porque isso em nada 
dignifica o bom funcionamento e o bom relacionamento entre as pessoas e porque a própria é uma pessoa 
aberta, que está disponível para ouvir e está perfeitamente ciente daquilo em que está a falhar. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Quis começar por agradecer ao Presidente da Câmara a boa explicação que deu sobre o futuro dos 
transportes na Área Metropolitana de Lisboa porque, sinceramente, ficou mais elucidado e porque é de 
transportes, num polo oposto, que vai falar, de um assunto em que todos fecham os olhos e ninguém quer 
resolver. 
Costuma falar aqui, muitas vezes, do estacionamento, mas não é o caso hoje, é sobre um caso que detetou 
esta semana, e não sabe de quem é a culpa, mas não será, certamente, da Câmara, no entanto, esta 
poderá fazer alguma coisa. 
Trata-se de um assunto frequentemente falado nas redes sociais e nas esquinas por aí, e sem a menor 
ponta de xenofobia nisto, que se prende com o facto de uma carroça de um cigano ter passado a uma 
certa velocidade, com o cavalo bem estimulado, numa rua muito movimentada, em que duas ou três 
pessoas de alguma idade iam a atravessar na passadeira e tiveram que retroceder por ser claro que a 
carroça não ia parar. E isto é frequente, porque apesar de ter sido a primeira vez que viu, já ouviu falar, 
especialmente nas redes sociais, de vários casos destes, e não aconteceu nada, mas podia acontecer. 
Não sabe qual é a posição que a Câmara poderá tomar, mas este é um assunto do dia-a-dia e esta situação 
poderia ter sido grave, felizmente, não foi. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Só quis lembrar a Assembleia que a Câmara Municipal, há muitos anos, descentraliza competências para 
as freguesias e que muito do trabalho que se faz nas escolas do concelho, que são da sua 
responsabilidade, é feito pelas freguesias e pelos seus trabalhadores e com uma premissa, e isto também 
é notório e é bem visto, e a brincar disse que, geralmente, quem “limpa as sanitas até são as juntas de 
freguesia e as desentope”, portanto até nisso a senhora falhou. 
Dizer que muita da pequena obra, ou média obra, é feita pelas juntas de freguesia porque a Câmara 
Municipal da Moita transfere os meios e as competências, num acordo aceite, com tronco comum, com 
todas as freguesias, independentemente da cor política que tivessem, e disse “tivessem” porque já houve 
freguesias de outra cor politica, porque são coisas negociadas e se lhe perguntarem se o dinheiro chega, 
se os meios chegam, é claro que nunca chega, mas é negociado, é acordado, é reportado e há muito 
trabalho que até não vem nos atos da Câmara e que, não sendo a Câmara que faz, é a Câmara que 
possibilita, numa perspetiva que é a de as juntas fazerem mais barato, fazerem mais rápido, por estarem 
mais próximos e não por serem melhores, porque são uma estrutura menos pesada e algum tipo de obra 
ou de ação, e até de projeto, é mais fácil de executar por juntas de freguesia, porque têm uma dimensão 
mais adequada para algumas coisas. E é isto que devia ser o princípio para a transferência de 
competências, quando se faz melhor devia-se transferir melhor, mas num aspeto que seja universal. 
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E era isto que queria dizer só para alertar, e estão a falar, só para as juntas de freguesia, neste tipo de 
coisas, de uma bela maquia, e também acha que os membros da Assembleia Municipal devem valorizar 
estes protocolos de transferência de competências, agora apelidados de “Contratos de Execução de 
Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências”, celebrados entre o 
município e as freguesias, que funcionam e há muita obra que é feita com o dinheiro potenciado. 
Terminou referindo um estudo que dizia, e um estudo que, se calhar, é suspeito por ser da ANAFRE, que 
um euro do governo nas câmaras equivale a dez e um euro das câmaras nas freguesias equivale a dez, 
portanto, neste sentido, isto é potenciado a cem. Isto funciona bem e a Câmara da Moita possibilita uma 
série de intervenções mais rápidas com o trabalho das juntas de freguesia, tendo recordado que a Câmara 
da Moita foi pioneira neste processo de transferência de competências. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre a desbaratização não tem memória de já ter passado por si a abertura do procedimento para este 
ano, mas como costuma ser por esta altura, pelo que, se não passou estará a passar, e sobre a utilização 
de mais serviços além daqueles que são feitos no concurso crê, ainda que sujeito a confirmação, que para 
além do concurso se fazem algumas adjudicações diretas quando surgem situações inesperadas, 
situações pontuais, para algum serviço que seja necessário para além daquele grosso de intervenções que 
é regular e que é feito todos os anos, mas numa próxima ocasião, em que o vereador Miguel Canudo esteja 
presente, poderá prestar mais esclarecimentos porque ele conhece com mais detalhe o funcionamento 
desta matéria. 
Quanto à Divisão de Desenvolvimento Económico, o atraso deveu-se a uma ausência prolongada, de 
algumas semanas, do chefe de divisão, por ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, o que originou 
algum atraso na elaboração dos documentos. Portanto, foi um atraso que, naturalmente, não tem nada a 
ver com o trabalho da Divisão, que decorre normalmente, e continua a decorrer normalmente, mas por ser 
uma divisão que também não tem abundância de recursos humanos, a falta de uma pessoa, às vezes, 
tem estas consequências. 
Relativamente às questões colocadas pela Sra. Antonieta Mendonça dizer apenas, sobre o dinheiro, que 
o dinheiro é necessário, naturalmente, mas não é suficiente. Veja-se o exemplo da Parque Escolar, dinheiro 
a mais para aquilo que era preciso, porque é um bom exemplo. Que o dinheiro é necessário, é claro que 
sim, mas suficiente não. 
Sobre o aeroporto dizer que, às vezes, descobrem estas “pérolas” e não sabem. Tem no seu computador 
cópias de artigos, por exemplo, da revista “The Lancet”, a mais famosa revista de medicina e um artigo de 
uma outra revista cujo nome não se recorda, tem um estudo feito pela Autoridade Metropolitana de 
Londres sobre os impactos do aeroporto de Heathrow, tem um estudo feito pela Autoridade Regional de 
Itália sobre os impactos do aeroporto Fiumicino, mas ficou hoje a saber que “aquela gente é uma cambada 
de idiotas” e que, afinal, a Sra. Antonieta Mendonça é que sabe que os aviões não afetam nada, que aquilo 
não tem importância nenhuma e que vivem perfeitamente bem debaixo de um aeroporto, que faz tanto 
barulho como a “carroça do cigano”, portanto assim não. Assim não. Não é preciso brincar tanto. Não é 
preciso brincar tanto. 
Falando um bocadinho a sério, de facto, existem estudos, têm-nos, pode mostrá-los e pode encontrar mais. 
Há estudo científicos, há literatura publicada sobre os impactos dos aeroportos, que são evidentes, não é 
preciso ser cientista para perceber que viver numa zona de aproximação dos aeroportos causa impactos 
nas pessoas e causa impactos no seu descanso. Também não é preciso ser cientista para ir ao Campo 
Grande, estar lá um bocado e ouvir os aviões. Não é preciso ser cientista, basta ir a Lisboa passear e ir ver 
o museu da história da cidade que fica lá no Campo Grande para se perceber. 
E também não é preciso ser cientista para perceber que Lisboa não é comparável com a Baixa da Banheira 
porque, desde logo, o nível de ruído geral em Lisboa faz com que se tenha uma perceção menor do efeito 
dos aviões nas pessoas do que viver na Rua de Cabo Verde, na Baixa da Banheira, onde moram os seus 
pais e onde nasceu, onde passa um carro de dez em dez minutos, ou nem tanto, e o impacto de um avião 
a passar ali por cima, e eles vão passar ali a sessenta metros de altitude, efetivamente, não é em nada 
comparável com estar na segunda circular. Não é nada comparável com estar na segunda circular. Não é 
nada comparável o efeito que faz numa zona residencial como a Baixa da Banheira com o efeito que faz 
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numa zona de elevado tráfico, cujos níveis de ruído são já muito significativos. Portanto, tenham-se as 
opiniões que se quiser sobre o aeroporto, ache-se que o sacrifício daquelas trinta e cinco ou quarenta mil 
pessoas compensa, não se tenha problema nenhum em acompanhar as opiniões da Vinci, mas tenha-se, 
pelo menos, seriedade nos argumentos, porque argumentos assim não. 
Relativamente ao trânsito de carroças dizer que a questão do trânsito de carroças, para todos os efeitos, 
é legal e sabe, porque se fala nisso muitas vezes, que a GNR fiscaliza e, surpreendentemente, essas 
pessoas que estão a falar, regra geral, têm os documentos dos seus animais, porque eles vivem do negócio 
de animais, pelo que a GNR tem uma capacidade limitada de intervenção nessa matéria. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pediu a palavra porque houve, de facto, uma inexistência de informação no relatório e sobre a qual 
questionou o Sr. Presidente da Câmara quanto aos motivos dessa mesma inexistência, que se refere à 
componente do desenvolvimento económico. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Recordou que o Sr. Presidente da Câmara informou que se devia ao facto do chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Económico ter estado ausente, por motivo de uma intervenção cirúrgica, o que originou 
que os documentos não tivessem chegado a tempo de preparar o relatório. 
 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião, para produção imediata de efeitos, foi aprovada por unanimidade, 
com trinta votos a favor, sendo quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do 
PAN. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, era uma hora e um minuto do dia vinte e três de 
fevereiro de dois mil e dezanove. 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

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


