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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/04/2019 

1ª Reunião – 22/04/2019 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre 
do Edifício Sede do Município realizou-se a primeira reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
com a seguinte Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, por um período de 365 dias, apresentado por 
Bárbara Andreia Gonçalves Dias (cfr nºs 1 e 2 do art. 27º RAMM); 

2º - Ata nº06.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 30.11.2018; 
2.1 – Ata nº06.18 – 1ª reunião – 30.11.2018 
2.2 – Ata nº06.18 – 2ª reunião – 07.12.2018 

3º - Ata nº01.19 – XII Mandato – Sessão Extraordinária de 25.01.2019; 
4º - Decretos-Lei Sobre Transferência de Competências; 
5º - Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita; 
6º - Relatório e Contas do Ano de 2018; 
7º - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; 
8º - Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o Ano de 2019; 
9º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Bárbara Andreia Gonçalves Dias foi substituída por Francisco Jorge Santos Oliveira 
- Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
- João Daniel Baião de Brito Apolónia foi substituído por Hélia Marta Nobre Palma 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 

representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 
 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas verificou-se a ausência de Francisco Jorge Santos Oliveira. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para proceder à constituição da Mesa, em face da ausência de um dos seus membros, e em conformidade 
com o nº4 do artigo 15º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, designou o membro Tânia Sofia 
dos Anjos Ribeiro para a composição da mesma. 
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Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Munícipe Isabel Ferreira 
Colocou questões sobre a reciclagem e a falta de ecopontos porque há cerca de um ano e meio foram 
fazer uma limpeza na praia do Rosário, uma recolha de lixo, nomeadamente plástico que é o que se 
encontra mais nas praias, em que encheram vários sacos de lixo e quando foram para os despejar não 
havia ecopontos, o que os deixou muito admirados. 
Passado este tempo todo, mais de um ano e meio, depois de tudo o que já se tem falado, em que toda a 
gente sabe os malefícios do plástico para o ambiente, em geral, e para a vida marinha, em particular, 
depois de terem sido feitas campanhas sobre o plástico, nomeadamente, na Moita, numa parceria com a 
AMARSUL, depois da exposição no Moinho de Maré sobre o “Mar de Plástico” que, evidentemente, é de 
louvar, ou seja, depois disto tudo pensava que já haveria ecopontos na praia do Rosário e qual não foi o 
seu espanto quando verificou que ainda não existem ecopontos na praia do Rosário, havendo apenas 
caixotes de lixo normal e um de vidro que lá está há muitos anos. Tratando-se de um local onde as pessoas 
vão fazer piqueniques, onde existem restaurantes, cafés, acha que isto é incongruente, porque fazem-se 
campanhas, fazem-se exposições que são de louvar, mas na prática as coisas não funcionam, daí que 
questione a razão de não existirem ecopontos num local em que é tão necessário. 
 
Munícipe Isabel Fernandes 
Quis contar algo que apelida de uma tristeza, porque faz voluntariado em duas associações e cuida de 
várias colónias de rua e, nessas colónias, com o seu próprio dinheiro, faz a esterilização dos animais para 
evitar ninhadas. Acontece que a Câmara Municipal da Moita, no dia doze de março, afixou cartazes a dizer 
que ia fazer uma desinfeção, mas o que aconteceu, possivelmente porque não tiveram ajuste nas mãos 
ao aplicarem o veneno, o glifosato, foi que muitos dos seus gatos, que estavam esterilizados, morreram 
envenenados, o que foi confirmado pela a sua veterinária. 
Uma vez que a Câmara não ajuda na esterilização de animais, porque pede ajuda e não há ajudas nem 
para Alhos Vedros, nem para o Vale da Amoreira, e que a própria as faz com o seu dinheiro e com o seu 
esforço, e que após ter pago as esterilizações do seu bolso tenta dar muitos deles para adoção, uma vez 
que tinha trinta gatos e agora só tem dezasseis, perguntou quem é que vai pagar os prejuízos que lhe 
causaram. 
Se a Câmara não faz o serviço como deve ser, ao aplicar os produtos químicos com mais potência que dá 
cabo dos animais, porque eles não sabem ler e circulam, perguntou se acham digno que quem anda a 
tratar destes animais e a tentar arranjar famílias para eles, se depare com esta situação, e perguntou 
quem é que lhe vai pagar estes prejuízos que teve porque, no fundo, anda a fazer um trabalho que é da 
Câmara Municipal, que diz que esteriliza, mas só esteriliza os gatos da Moita, porque aos de Alhos Vedros 
e do Vale da Amoreira não fazem isso, e anda a pagar do seu próprio bolso para, logo a seguir, receber 
estas bonitas notícias, e ainda dizerem que anda aqui de má fé. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Antes de responder às questões colocadas e porque esta era uma reunião da Assembleia Municipal disse 
que passará a responder às questões que sejam exaustivamente colocadas nas reuniões da Câmara 
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Municipal, porque acha que o local próprio para os munícipes questionarem os atos da Câmara são as 
reuniões públicas e não percebe porque é que não há presença nas reuniões da Câmara Municipal e há 
presença apenas nas sessões da Assembleia Municipal, uma vez que aqui não é o tempo nem o espaço 
para a Câmara Municipal monopolizar as discussões e estar aqui vinte minutos a justificar as suas ações. 
Portanto, não sendo esse o espaço aqui, na reunião da Câmara todas as respostas serão dadas até à 
exaustão, levando o tempo que for necessário. 
Sobre as questões colocadas confirmou que não existem ecopontos na praia. Existem ecopontos nas 
imediações, e não existem aqui como não existem noutros locais, uma vez que na praia existem recipientes 
para recolha do lixo, bem como existe uma limpeza diária daquela praia, portanto a higiene daquela praia 
é incontestável, é visível a olho nu, e é assegurada pela junta de freguesia de uma forma incontestável e 
incontornável. 
Relativamente à questão do glifosato disse que a Câmara Municipal tem procurado, progressivamente, 
usar de forma menos intensa e usar herbicidas menos nocivos, fazendo os devidos avisos, mas hão há da 
parte da Câmara Municipal, desta ou de outra qualquer, nenhum incentivo, tão pouco apoio, nem, por 
vezes, compreensão, a que se alimentem, que se mantenham e que se produzam extensas colónias, de 
grande dimensão, de animais na via pública. Pelo contrário, há boa parte da população que tem, 
naturalmente, algum incómodo com a presença excessiva de animais e é por isso que existem centros de 
recolha de animais errantes e é por isso que existe, de facto, um trabalho para manter, em limites 
socialmente aceitáveis, as colónias de animais. 
Portanto, não há, da parte da Câmara Municipal, nem haverá, nenhum apoio nem nenhum tipo de incentivo 
a que se mantenham trinta animais na via pública, não existe. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Quis deixar duas notas. Uma às referências feitas pelo público, em particular, a primeira que tem a ver 
com a questão dos ecopontos, dizendo que apresentarão à Câmara Municipal, por escrito, perguntas sobre 
esta matéria, porque lhes parece francamente pertinente. Quanto à segunda irão analisar com maior 
atenção porque a questão assim o exige. 
De qualquer maneira, o outro aspeto que era importante referirem aqui, prende-se com o facto do Sr. 
Presidente da Câmara, ainda que não seja, de todo, obviamente, obrigado a responder nesta parte da 
intervenção do público, sendo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal fez, e bem, o que tinha de 
fazer, perguntando se havia disponibilidade ou interesse da Câmara em poder usar da palavra, que o 
poderia ou não fazer, dependendo da vontade, dizer que aqui não é o local para se falar nestes assuntos, 
o que não é verdade. 
A Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador da atividade municipal e, por conseguinte, é também aqui o 
local para que os munícipes possam colocar as suas questões, o que fizeram e bem, vindo ao sítio, também 
ele, indicado. Cabe aos munícipes saber se pretendem ir aos dois órgãos, à Câmara Municipal e à 
Assembleia Municipal, mas isso terá, obviamente a ver com a escolha que façam e com a possibilidade 
que tenham de se deslocar, agora que aqui é também o local indicado é, e da parte do Grupo Municipal 
do Partido Socialista querem, obviamente, que venham, quantos mais melhor. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Num estudo que foi feito em 2018 revela-se que também a população humana, nomeadamente os 
portugueses, apresentam uma contaminação generalizada com glifosato, que é o herbicida mais usado 
em Portugal. Já que não são só os animais que morrem, e que este assunto é cada vez mais importante 
que se debata, o PAN vem perguntar porque tendo a nossa recomendação descido à devida Comissão 
para ser debatida, até hoje não se reuniu nem existe reunião nenhuma marcada. 
Queixamo-nos, portanto, da pouca importância que se está a dar a este assunto.” 
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Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
A terra gira, a história avança, o homem aprende, vai melhorando e, a determinada altura da nossa história, 
foi necessário usar herbicidas e pesticidas porque senão não se conseguia alimentar a humanidade nem 
combater as pragas, e ainda hoje o é. Não podem ter posturas radicais, têm de aceitar os estudos, têm de 
perceber como é que se faz uma vez que, e até no concelho da Moita, há pragas urbanas, porque 
assistiram aqui a várias queixas sobre baratas e sobre formigas, e essas baratas e formigas não se 
convencem por palavras, nem com ações bonitas, tem que haver uma intervenção, portanto têm que 
caldear o esforço. 
Depois dizer também que tem havido um esfoço muito significativo da AMARSUL na colocação de 
ecopontos, no reforço dos ecopontos, sendo claro que não se chega a todo o lado, mas tem havido aqui 
um trabalho, em conjunto com todos os municípios e com a AMARSUL, com municípios de todas as cores, 
onde se registam queixas de muitas pessoas sobre coisas que estão menos bem, portanto é bom que vão 
acompanhando, mas acha que devem participar nisto todos os dias. 
É testemunha de ações da Câmara Municipal da Moita, após ter sido alertada por munícipes em reunião 
de Câmara, de coisas que foram reparadas porque estavam malfeitas, mas esperar por uma sessão da 
Assembleia Municipal de três em três meses, ou de dois em dois, não lhe parece que seja o procedimento 
correto, nem estar a fazer perguntas quando são coisas simples que podem resolver. Essa sim é que acha 
que é uma boa atitude de trabalho dos membros da Assembleia, que não estão cá só para fiscalizar, estão 
cá também para trabalhar, para arranjar soluções e para responder ás pessoas. 
O que estranha é que, nalguns assuntos, não haja vontade de responder às pessoas, noutros há, mas isso 
faz parte da vida, tendo recordado, e por várias vezes, os silêncios ensurdecedores sobre o aeroporto, 
porque se há poluição com estes recursos que se usam também há com outros, e devem estar todos muito 
preocupados com as pessoas e com os animais, mas às vezes não estão. 
O que também o preocupa aqui é o desvirtuar as coisas porque há órgãos próprios para tratar de assuntos 
próprios. Esta é a Assembleia Municipal da Moita e deve discutir assuntos de outra ordem que não os 
assuntos da Câmara Municipal, porque senão é tudo uma grande “rebaldaria”. E depois, ouvir o que ouviu 
de um membro da Assembleia, que é muito institucional e que até admite que não haja respostas por 
parte de outros órgãos, não. Acha que o Sr. Presidente da Câmara fez muito bem em convidar as pessoas 
a ir à reunião de Câmara e até sabe, apesar de ele não o ter dito, que se quiserem fazer atendimentos com 
os vereadores da Câmara também há disponibilidade, até de visitas ao local, o que acha certo porque 
assim resolvem-se as coisas de uma forma mais correta e todos poderão participar na melhoria das 
condições de vida da população, quer humana quer animal, do concelho da Moita. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Moção “25 de Abril”, apresentada pela CDU; 
B - Saudação “Ao 1º de Maio Dia Internacional dos Trabalhadores”, apresentada pela CDU; 
C - Saudação “Ao 25 de Abril e ao 1º de Maio”, apresentada pelo BE; 
D - Voto de Saudação “Ao 25 de Abril”, apresentada pelo PAN; 
E - Proposta de Recomendação “Substituição dos fogos-de-artificio tradicionais por fogos-de-artificio 

silenciosos”, apresentada pelo PAN; 
F - Moção “45 Anos de Abril”, apresentada pelo PS; 
G - Saudação “Ao 1º de Maio”, apresentada pelo PS; 
H - Moção “Dia da Europa”, apresentada pelo PS; 
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I - Recomendação “Desenvolvimento e implementação do projeto Assembleia Municipal Jovem do 
Município da Moita”, apresentada pela Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, 
Juventude, Cidadania e Igualdade. 

 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que, seguindo aquela que tem sido a metodologia, iriam tratar os documentos por temática, 
independentemente da sua ordem de entrega na Mesa, começando por apresentar os documentos A, C, 
D e F, que versam as comemorações do 25 de Abril de 1974. 
Solicitou então à CDU que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Carlos Dias da CDU 
“25 de Abril 
A Revolução de Abril, desencadeada pela ação heroica do Movimento das Forças Armadas (MFA) em 25 
de Abril de 1974, logo seguido do apoio popular, tal acontecimento de há 45 anos, realizou profundas 
transformações democráticas, políticas, económicas, sociais e culturais alicerçadas na afirmação da 
soberania e independência nacional, abriu a perspetiva de um novo período da história de Portugal e teve 
importantes repercussões internacionais. 
A Revolução de Abril, realização do Povo Português, constitui um dos mais importantes acontecimentos da 
história de Portugal, tendo derrotado o fascismo, a opressão, o esmagamento das liberdades, a limitação 
dos direitos fundamentais, a marginalização dos trabalhadores, da juventude, das mulheres e do povo na 
vida política. 
O fascismo representou a miséria, a fome, o trabalho infantil, o elitismo, o analfabetismo, os salários de 
miséria e a alienação do interesse nacional aos interesses do imperialismo. 
No período de 48 anos de ditadura fascista, muitos democratas, homens e mulheres, resistiram e lutaram 
pela liberdade e a democracia, enfrentado privações, prisões, tortura e até a morte. A mais justa 
homenagem que lhes podemos prestar será (aos dias de hoje, e de forma perpétua), comemorar a 
Revolução de Abril, lutar pela democracia e a salvaguardar a liberdade como direito fundamental. 
Porque a Revolução de Abril nos deu a Liberdade, o fim da guerra colonial, a afirmação da soberania e 
independência nacional, do direito inalienável do povo Português a decidir o seu destino, temos a 
responsabilidade de comemorar Abril, repudiar a exploração e a opressão e defender sempre uma vida 
melhor para o povo e os trabalhadores tendo como objetivo a construção de um futuro melhor para o país. 
No Poder Local Democrático, grande conquista de Abril, é igualmente importante travar a batalha de 
valorização do trabalho dos órgãos eleitos pelas populações, promover a sua participação e ter 
conhecimento dos problemas reais, tendo sempre a preocupação de cumprir o programa eleitoral 
proposto, baseado nas necessidades e dificuldades a ultrapassar, de forma a garantir o bem-estar das 
Populações. 
Ninguém pode fechar as portas que Abril abriu! - Sejam quais forem as condições mais hostis, as 
dificuldades, os obstáculos, será a vontade e a força dos trabalhadores e do povo que acabará por vencer, 
com Abril, para cumprir Abril, por um Portugal com futuro, desenvolvido, livre e soberano na afirmação e 
realização de direitos e aspirações populares. 
Assim a Assembleia Municipal da Moita, em sessão ordinária de 22 de abril de 2019, delibera: 
1 - Reafirmar o seu empenho na defesa dos valores e conquistas de Abril, resistindo e lutando contra os 

que querem ajustar contas com o 25 de Abril e agridem a democracia, a liberdade, a paz e o 
desenvolvimento do nosso país. Lutaremos por um Portugal mais justo, mais solidário e livre; 

2 - Estimular a luta em defesa de Abril, da Constituição da República Portuguesa e pela exigência de 
prosseguimentos que abram caminho a uma política que sirva Portugal e o povo Português; 

3 - Apelar à participação nas comemorações do 25 de Abril promovidas no concelho pelo Município, 
nomeadamente no Desfile da Liberdade na vila da Moita, pelas Freguesias e pelo Movimento 
Associativo Popular, numa afirmação do Poder Local Democrático como conquista de Abril e na defesa 
dos interesses e direitos das populações. 

Os eleitos da CDU” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
“Ao 25 de Abril e ao 1º de Maio 
Há 45 anos, no dia 25 de Abril de 1974, a ação militar desencadeada pelos capitães de Abril fez ruir a 
ditadura do Estado Novo. Foi o fim da PIDE, da censura e da guerra colonial. Foram libertados os presos 
políticos, foi instituído o direito de voto aos 18 anos, o parlamento e o poder local passaram a ser eleitos 
por voto direto e secreto. 
Estas foram decisões consagradas no programa das forças armadas a que se juntarem outras oriundas 
da mobilização popular como o direito à habitação, à educação, criação do Serviço Nacional de Saúde, do 
salário mínimo nacional e da segurança social publica universal e solidaria e a dignidade por quem 
trabalha. 
A Constituição da Republica que consagra muitas destas conquistas, apesar das várias revisões a que foi 
sujeita, é um dos maiores legados do 25 de Abril como o provou ainda recentemente durante o tempo da 
TROIKA. 
No próximo 1º de Maio, assinalam-se os acontecimentos de Chicago, as manifestações pela redução da 
jornada de trabalho diária para as 8 horas. 
As comemorações do 1º de Maio em Liberdade, são também resultado do 25 de Abril. 
As comemorações este ano são realizadas num tempo novo, um tempo em que devemos valorizar o 
trabalho e quem trabalha, criar emprego digno, combater a precariedade e os baixos salários. 
É tempo de repor condições de trabalho dignas, combater o trabalho precário e reconquistar direitos 
sociais e laborais. É tempo de dinamizar a contratação coletiva. 
O Dia Mundial do Trabalhador será assinalado por jornadas de luta em muitos países por melhores salários 
e condições de vida, por pensões dignas e pelo fim da precariedade, em Portugal, na Europa e no mundo. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida em sessão ordinária a 22 de abril de 2019, delibera: 
- Saudar o dia 25 de Abril de 1974 que pôs fim à guerra colonial, à censura e à ditadura fascista do 

Estado Novo e saudar também o 1º de Maio, pela negociação coletiva, pelo aumento de salários, contra 
a precariedade, por emprego digno e com direitos. 

- Apelar a toda a população do concelho que participe nas comemorações e manifestações organizadas 
pelo movimento autárquico, associativo e sindical, como forma de manter acesa a esperança por uma 
vida melhor. 

Moita, 22 de abril de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
“Ao Dia 25 de Abril 
O PAN saúda mais uma comemoração do 25 de Abril, data que vive no consciente de cada português e 
que ficará para sempre imortalizada no património imaterial de Portugal como uma das mais belas e 
marcantes conquistas coletivas da nossa história.  Abril é, para os portugueses, o mês da revolução, sendo 
o seu dia vinte e cinco, acreditamos nós que para sempre, sinónimo de liberdade. É, pois, importante, 
enquanto sociedade que preza a vida e convivência democráticas, recordá-lo, celebrá-lo e, mais 
importante, senti-lo como se do primeiro se tratasse. É isso que nos propomos fazer, não apenas nesta 
data, mas sempre, honrando os que no passado se bateram por um Portugal livre e democrático e 
ladeando os que, tal como nós, pugnam por uma democracia mais forte, consolidada e transparente. 
Perante os desafios que as sociedades enfrentam hoje em dia evocar Abril é mais do que uma memória 
coletiva mas um dever de renovar os seus valores. É certo que conquistámos muitos direitos, 
nomeadamente políticos e sociais, mas tanto ainda há a conquistar para a promoção de uma sociedade 
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mais justa e igualitária e ainda alargando esses mesmos valores à proteção que nos merecem também os 
animais e a natureza. 
Passados 45 anos, importa lembrar a importância dos valores de Abril, mantendo-os bem presentes entre 
todos e todas nós, membros ativos da sociedade civil com um papel acrescido de responsabilidade. 
O Grupo Municipal do Pessoas -Animais – Natureza propõe que a Assembleia Municipal da Moita, na sua 
Sessão Ordinária de 22 d e abril  de 2019, delibere: 
1. Saudar o 25 de Abril de 1974. 
2. Saudar todas e todos que lutam por uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. 
Moita, 22 de abril de 2019 
Pessoas – Animais – Natureza” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento F. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
“45 Anos de Abril 
Foi há 45 anos atrás – 25 de abril de 1974 -que homens e mulheres puderam respirar Liberdade pela 
primeira vez em quase meio século. 
Das mudanças no panorama político português, pelo que significaram ao longo de quatro décadas, na 
economia e na sociedade, muito se tem falado todos os anos neste dia, escolhido pelos filhos da 
madrugada para derrubar o antigo regime, acabar com a Guerra Colonial e inaugurar a Democracia. 
Hoje, somos não só os homens e as mulheres que na manhã de 25 de Abril acordaram para um dia de 
renovada esperança, somos os filhos da Revolução e somos já, também, os netos de Abril. É, pois, cada 
dia maior a responsabilidade de não esquecer esta data histórica e faz cada vez mais sentido celebrar 
Abril, sempre. 
Hoje, o Poder Local adquiriu um papel absolutamente essencial no desenvolvimento do país e na 
transformação da sociedade portuguesa, graças à sua intervenção de proximidade e à sua autonomia, o 
que representa uma grande conquista destes tempos que merece sempre ser aprofundada. 
Também muito se evoluiu no esbatimento das assimetrias sociais, com significativos avanços na defesa 
dos direitos de homens e mulheres e na implementação de medidas que são o garante da igualdade de 
género. Não sendo trabalho acabado, muito longe disso, a mobilização do nosso empenho deve ser uma 
constante para que Abril não pare de se fazer e de acontecer. 
Hoje, trabalha-se no sentido de se eliminarem as discrepâncias salariais, afirmar a igualdade de género, o 
aumento do tempo gozado pelos homens nas licenças parentais e em medidas que facilitem a conciliação 
da vida profissional com a vida familiar e pessoal. Será consensual dizer-se que este caminho tem de 
acelerar porque quanto mais nos aproximamos do objetivo mais ganhos civilizacionais marcam a nossa 
Democracia. 
Educar para um pensamento livre é também uma conquista de Abril. A escola hoje é de tod@s e para 
tod@s, independentemente da sua origem, social ou geográfica, sexo, religião ou idade. 
Devemos de orgulhamo-nos do que construímos ao longo destes 45 anos, e fazê-lo não é nunca dar o 
trabalho por encerrado, muito pelo contrário. Há conquistas que são verdadeiramente marcantes e que 
nos convocam em contínuo para o seu aperfeiçoamento. São disso exemplo a área da saúde, com a 
universalização do Serviço Nacional de Saúde; o acesso à cultura; a implementação de programas na área 
das Ciências; no fundo, na construção de um Portugal que se funda em valores e princípios humanistas, 
que considera a sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana. 
Celebrar Abril hoje é, pois, continuar a assegurar os direitos individuais no espírito de uma cidadania ativa 
e solidária, é consolidar a democracia num desafio permanente para o futuro, para o qual importa convocar 
também aqueles que sempre viveram em liberdade. 
Celebrar Abril é ter presente os inúmeros desafios dos tempos atuais e dos preocupantes sinais que nos 
chegam de fora mas também algumas recrudescências destes ventos: a ameaça do crescimento dos 
extremismos, em particular dos partidos nacionalistas e xenófobos. 
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Todos os democratas são chamados, hoje, a defender os valores superiores da democracia e da Liberdade. 
A defesa, construção, aprofundamento e consolidação da democracia é um processo contínuo e diário que 
cabe a todos aqueles que pretendem uma sociedade mais justa, com menos desigualdades com maior 
coesão social e fraterna. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 22 de abril de 2019, em sessão ordinária, delibera: 

a) Evocar, na passagem de mais um aniversário do 25 de Abril, todos aqueles que lutaram contra o 
regime fascista e pela implantação do regime democrático; 

b) Destacar o papel dos ‘Capitães de Abril’ que, com coragem e determinação, devolveram a liberdade 
e a dignidade aos portugueses; 

c) Enviar os documentos aprovados à Associação 25 de Abril e à Associação Conquistas da Revolução, 
como testemunho do nosso apreço pelo gesto heróico e altruísta que libertou o povo português das 
malhas do fascismo; 

d) Solicitar às escolas do Município a afixação dos textos aprovados por esta Assembleia Municipal, para 
que os jovens de hoje que já nasceram e crescem num Portugal diferente em que se vive em liberdade 
e nunca souberam o que era viver de outra forma compreendam a importância de lutarmos pela 
liberdade todos os dias.  

e) 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...). 

O Grupo Municipal do Partido Socialista 
Moita, 22 de abril de 2019” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocados os documentos à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Rui Pedro Garcia da CDU 
A bancada da CDU revê-se, no essencial, nestas moções, e apenas queriam sugerir que na alínea c) da 
moção apresentada pelo PS, onde é referido o envio à “Associação 25 de Abril” fosse também referido o 
envio à “Associação Conquistas da Revolução”, uma associação que também tem como objetivo a 
memória histórica do 25 de Abril, com diversos militares de Abril nos seus corpos dirigentes, bem como 
vários democratas e pessoas que deram um contributo inestimável, também político e militante, durante 
o 25 de Abril. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a alteração sugerida questionou o proponente quanto à sua aceitação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Confirmou que não se opunham a essa alteração. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu os documentos apresentados a votação. 
 
 
Submetida a moção da CDU a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
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Submetida a saudação do BE a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Submetido o voto de saudação do PAN a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta votos 
a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Submetida a moção do PS a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto 
inicialmente transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que, mais uma vez, seguindo aquela que tem sido a metodologia, iriam tratar os documentos por 
temática, independentemente da sua ordem de entrega na Mesa, começando por apresentar os 
documentos B e G, que versam as comemorações do 1º de Maio. 
Solicitou então à CDU que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra Tânia Ribeiro da CDU 
“1º de Maio 
Dia Internacional dos Trabalhadores 
Centenas de milhares de operários de Chicago, conscientes da necessidade de humanização no mundo 
do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve geral pela jornada de oito horas de trabalho diário. A 
violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinou 
a declaração do dia 1 de Maio como o dia Internacional dos Trabalhadores. Desde então, o movimento 
operário e sindical internacional reforçou a sua organização, alargou e envolveu na ação uma sociedade 
sedenta de justiça social, de paz, de liberdade, de democracia e de igualdade. Lançou, assim, pontes para 
o futuro, assumindo um papel central e determinante para os nossos dias. 
Desde então as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, nacional e internacional, 
têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: a defesa da dignidade das mulheres e dos 
homens trabalhadores. 
É preciso combater a precariedade, sinónimo de baixos salários, horários incertos, falta de direitos e 
garantias, essa instabilidade permanente, que compromete o futuro de todos, mas sobretudo o dos jovens 
e o desenvolvimento do nosso país. 
Urge mobilizar os trabalhadores e populações em torno das suas justas reivindicações, nomeadamente na 
defesa do emprego com direitos, no direito de contratação coletiva, pelo aumento dos salários e de outros 
direitos. 
É pela luta organizada que os trabalhadores conquistam os seus direitos e os defendem a cada momento, 
na ação diária nas empresas e nos locais de trabalho. 
Só com a unidade e luta dos trabalhadores é possível ir mais longe na reposição e conquista de direitos. 
Assim a Assembleia Municipal da Moita, em sessão ordinária de 22 de abril de 2019, delibera: 

1. Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar solidariedade com a luta por eles desenvolvida; 
2. Apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e a juventude para que transformem a 

manifestação da CGTP-IN no dia 1º de Maio numa ação de exigência pela mudança de que o país 
precisa e pela afirmação de um Portugal de progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo. 

Os eleitos da CDU” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento B. 
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Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
“1º de Maio 
O 1º de Maio vai comemorar-se, uma vez mais, com manifestações, comícios e festas de carater 
reivindicativo, promovidas pelos trabalhadores e suas organizações sindicais. É sempre um momento do 
ano de particular destaque, como são os momentos em que tod@s se juntam por causas comuns. 
Este dia foi escolhido a nível mundial como homenagem à histórica greve ocorrida em Chicago, em 1886, 
exigindo melhores condições de vida e de trabalho, nomeadamente a redução da jornada de trabalho para 
oito horas. 
A repressão policial contra as reivindicações dos trabalhadores de Chicago durou até 1889, mas a sua 
persistência na luta e a solidariedade internacional pelos direitos da classe trabalhadora levaram a que o 
Congresso Operário Internacional, reunido em Paris, decretasse, em 1889, o 1º de Maio como o Dia 
Internacional dos Trabalhadores.  
O Dia do Trabalhador é da maior importância não só para os trabalhadores e para o movimento sindical, 
mas também para todos os que defendem uma sociedade mais justa e solidária.  
É, acima de tudo, um dia de afirmação de valores e de luta pelo progresso económico e social.  
Face à atual situação económica, social e política com que estamos confrontados a nível global, assim 
como as especificidades da Europa e do nosso país, importa não desistir, nunca desistir pela permanente 
luta pela implementação de medidas que contribuam para diminuir as desigualdades, garantir uma justa 
repartição da riqueza e melhorar o nível de vida dos trabalhadores e dos reformados, assim como continuar 
a lutar por políticas incentivadoras do desenvolvimento económico, que contribuam para a criação de 
emprego de qualidade, com respeito pelos direitos e condições dignas de trabalho.  
Neste contexto, não podemos deixar de destacar o programa de ação aprovado no ano passado pela 
Resolução n.º 72/2018, do Conselho de Ministros, que visa combater a precariedade e a segmentação do 
mercado de trabalho, bem como o reforço da dignificação do trabalho, a revalorização e dinamização do 
diálogo social a todos os níveis, da concertação social à negociação coletiva de nível setorial e de empresa. 
Este programa de ação tem sido materializado em medidas concretas, como é o caso do “Contrato-
Geração”, regulado pela Portaria n.º 112-A/2019, e que consiste num programa de incentivos à 
contratação, sem termo e em simultâneo, de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados 
de longa ou muito longa duração. 
Estes são meros exemplos de um trabalho que tem de ser continuado e aprofundado sempre com a 
valorização do trabalho presente. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 22 de Abril de 2019, em sessão ordinária delibera: 
1- Saudar os trabalhadores portugueses, nomeadamente os trabalhadores do concelho da Moita, e 

ainda, particularmente, aos trabalhadores municipais e de freguesia, o movimento sindical e todas 
as entidades que, com base nos princípios da igualdade, da fraternidade, da solidariedade e da 
justiça social, têm lutado pelos direitos políticos, económicos e sociais e contribuído para a melhoria 
das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores portugueses; 

2- Saudar os trabalhadores que por esse mundo fora, com coragem, persistência e determinação, 
continuam a lutar pela liberdade, pela paz e pelos seus direitos políticos, sociais e sindicais. 

Mais se propõe a aprovação da presente Saudação em minuta para imediata produção de efeitos, e o 
seu envio aos órgãos de comunicação social, regionais e locais, bem como a publicação nos 
instrumentos municipais disponíveis online. 
Moita, 22 de Abril de 2019 
O Grupo Municipal do Partido Socialista” 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocados os documentos à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Quanto à saudação apresentada pela bancada da CDU, quando existem duas centrais sindicais em 
Portugal e porque pensam que não é nem a forma nem o caminho certo para se fazer as coisas, 
propuseram uma alteração ao ponto dois onde diz “(…) e a juventude para que transformem a 
manifestação da CGTP-IN no dia 1º de Maio (…)” passasse a dizer “(…) transformem as manifestações das 
centrais sindicais CGTP e UGT no dia 1º de Maio (…)”. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Também têm uma nota a fazer que, no fundo, é muito semelhante e demonstra, exatamente, as diferenças 
que existem entre a CDU e o PS. 
Relativamente à saudação apresentada pelo PS, que aprovariam sem problema nenhum porque estão de 
acordo com todos os princípios e revêm-se em todos os considerandos e nos objetivos, o que acontece é 
que quando vão à matéria que se pretende aqui realçar e que o PS, fazendo aqui o seu papel de promover 
as ações do Governo do PS, e fá-lo com naturalidade, porque é normal que o faça, faz referência à 
Resolução nº72/2018 do Conselho de Ministros, que vem na sequência de um acordo assinado na CES e 
que, entre outras coisas, está contra tudo aquilo que o próprio texto da saudação diz. 
Há aqui uma contradição porque não podem defender todos estes princípios e depois não acabar com a 
caducidade da negociação coletiva, e isto é de base. Não podem aceitar que se diga defender a 
contratação coletiva e depois deixá-la caducar, ou seja, os direitos dos trabalhadores, passados quatro ou 
cinco anos, acabaram e são outros. Não há o princípio do tratamento mais favorável, passa a permitir a 
existência de bancos de horas de, praticamente, cento e cinquenta horas de trabalho gratuito, portanto o 
que promove não é isto que aqui diz, mas sim a continuação de um modelo de baixos salários e de muito 
trabalho precário. 
Em relação à saudação da CDU disse que, naturalmente, não estão com quem aprova este tipo de acordos 
sociais, razão pela qual não irão promover uma manifestação de uma entidade de cariz sindical que 
acorda, com o governo e com os patrões, uma medida deste género. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Não vai votar a favor a saudação do Partido Socialista e quis evocar aqui as razões, exatamente contrárias, 
que levaram o Partido Socialista no ano passado, pelo 1º de Maio, também aqui, a abster-se na moção 
apresentada pelo Bloco de Esquerda, exatamente, pela referência que fazia à necessidade da contratação 
coletiva, e a vários outros aspetos que já correspondiam ao acordo que há pouco foi referido e que o 
próprio documento refere. Logo, é impossível, embora no texto haja muita, muita coisa que, naturalmente, 
os entusiasma, o certo é que é impossível votarem favoravelmente. 
Um documento que poderia conquistar a unanimidade era, no caso, o documento da CDU se se referisse 
não à CGTP, mas às organizações sindicais sem especificar as centrais sindicais. Porém, vai votar a favor 
porque se estivesse aqui enunciado as duas centrais sindicais, como o Partido Socialista agora propôs, 
não votaria favoravelmente, exatamente porque a UGT, a União Geral de Trabalhadores, em tempo de 
troika, assinou tudo o que lhe puseram à frente e o seu Presidente teve, inclusive, uma condecoração no 
dez de junho concedida pelo Cavaco Silva. Agora, neste caso, também todos estes acordos têm sido 
assinados pela UGT logo, se viesse enunciado expressamente não “organizações sindicais”, mas “CGTP e 
UGT”, votaria contra a saudação da CDU. 
Logo, se a CDU puser lá “organizações sindicais” talvez conquiste a simpatia do Partido Socialista, caso 
contrário, a sua está garantida, porque a CGTP, de facto, não assinou aquela tralha. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após confirmar junto dos respetivos proponentes que as alterações não foram aceites, submeteu os 
documentos apresentados a votação. 
 
 
Submetida a saudação apresentada pela CDU 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; oito votos 
contra do PS. 
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Submetida a saudação apresentada pelo PS a votação foi a mesma reprovada com onze votos a favor, 
sendo oito do PS, um do PSD, um do CDS, um do PAN; uma abstenção do BE; dezoito votos contra, sendo 
dezasseis da CDU, dois do BE. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
“Substituição dos fogos-de-artificio tradicionais por fogos-de-artificio silenciosos 
Considerando que no concelho da Moita são vários os momentos marcados pelo rebentamento de fogos-
de-artifício e apesar de para as pessoas os mesmos serem sinônimo de festa e de alegria, para os animais 
de estimação, designadamente para cães e gatos, eles representam medo e ansiedade, provocando 
reações rápidas e muitas vezes extremas, designadamente tremores, latidos excessivos, tentativa de fuga, 
podendo até resultar em convulsões, entre outros. 
Esta reação acontece porque a audição nos animais é bastante mais desenvolvida do que nas pessoas, 
sendo que a audição do cachorro é capaz de captar sons entre 10 e 40 mil Hertz, enquanto no ser humano 
apenas são captados os sons entre as frequências 10 a 20 mil Hertz. 
Os danos são provocados tanto nos animais de estimação como nos animais silvestres a começar pelos 
pássaros, uma vez que com os barulhos das explosões repentinas afugentam colónias que estão a 
descansar, pois as aves têm uma reação instintiva de fuga que combinada com a falta de visibilidade 
causa a morte de muitos exemplares decorrentes do choque com estruturas urbanas (casas, luzes de rua, 
carros, etc.) durante os voos. 
Por outro lado, a consequência deste tipo de stresse em animais domésticos é fácil de analisar e de 
estudar, sendo mais difícil determinar os seus impactos na fauna silvestre, uma vez que os espetáculos 
pirotécnicos acontecem geralmente à noite e as respostas comportamentais dos animais são difíceis de 
perceber e de quantificar. 
De acordo com um artigo publicado na BBC em janeiro de 2011, cientistas norte-americanos consideraram 
que os fogos-de-artifício podem ter causado a queda de milhares de pássaros sobre uma cidade do 
Arkansas na véspera de Ano Novo, nomeadamente os melros de asas vermelhas que terão provavelmente 
voado mais baixo para evitar as explosões, o que os levou a colidir com vários objetos.  
Também a Comissão Costeira da Califórnia terá proibido a exibição de fogos-de-artifício na cidade de 
Gualala depois de um espetáculo em 2006, que fez com que as aves marinhas fugissem de seus ninhos 
e abandonassem as suas crias.  
De acordo com uma avaliação sobre o efeito do ruído na vida silvestre, conduzida por Shannon em 2015, 
descobriu-se que o comportamento da vida selvagem foi afetado através de uma redução do número de 
animais encontrados em áreas barulhentas. E, embora este estudo não tenha uma relação direta com os 
fogos-de-artifício, destaca as ameaças do ruído à vida selvagem. 
Já existem fogos de artifício sem estrondos e sem barulho que têm vindo a ser experimentados em um 
número crescente de cidades de todo o mundo, sendo o exemplo mais recente na Europa numa pequena 
cidade na província de Parma, em Itália. 
Também a cidade de Campos do Jordão no Brasil, e Poços de Caldas aprovaram recentemente leis que 
proíbem a utilização de fogos-de-artifício tradicionais. 
Para além do impacte negativo nos animais, não menos despiciente, são efeitos nefastos que o material 
utilizado na pirotécnica pode ter no meio ambiente, e em pessoas sensíveis como crianças, doentes e 
idosas. 
Em face do exposto, o grupo municipal do PAN propõe que a Assembleia Municipal, na sua Sessão 
Ordinária de 22 de abril de 2019, delibere recomendar à Câmara Municipal da Moita, que: 
- Passe a utilizar em todas as festas do concelho e em outros eventos promovidos pelo Município, 
exclusivamente fogos-de-artifício silenciosos, bem como pondere adotar modelos mais ecológicos, com 
menos substâncias perigosas, ou em alternativa o recurso a jogos de luz e laser. 
Moita, 22 de abril de 2019 
Pessoas – Animais – Natureza” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta de recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Quis dizer que não vai subscrever esta proposta de recomendação porque não se imagina, pelo menos 
nas festas tradicionais do município da Moita, designadamente nas Festas em Honra de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, sem ouvir os foguetes da entrada do primeiro touro, do segundo e do terceiro e a sua 
saída, ou sem ouvir a procissão no cais e a chegada ao cais, pelo que irá votar contra esta recomendação. 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta de recomendação a votação. 
 
 
Submetida a proposta de recomendação a votação foi a mesma reprovada com um voto a favor do PAN; 
cinco abstenções, sendo uma da CDU, três do BE, uma do PSD; vinte e quatro votos contra, sendo quinze 
da CDU, oito do PS, um 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 
“Abstive-me porque sinto que não sou mais importante que um pássaro, nem mais importante que um 
mosquito, isto à imagem da natureza, mas também não estou em condições de votar a favor tal proposta 
pois ainda não entendi a possibilidade de tal alternativa. Por outro lado, na minha formação, ainda não me 
despi da saudade de, porque aprendi a fazê-lo, de vez em quando, estourar um foguete.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento H. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
“Dia da Europa 
No próximo dia 9 de maio comemora-se o dia da Europa, data em que em 1950 Robert Schuman proferiu 
a declaração que vinha a ser conhecida pelo mesmo nome em que propunha a criação da Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) com vista a instituir um mercado comum do carvão e do aço entre os 
países fundadores: França, República Federal da Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. A sua 
visão de uma forma de cooperação política na Europa, foi o primeiro passo na construção daquilo que é 
hoje uma realidade alargada a 28 países. 
Num mundo global e com enorme dinâmica, a União Europeia (UE) tem de assumir ainda maior 
preponderância, à luz dos grandes desafios globais com que a Europa se debate e relativamente aos quais 
terá um papel determinante a desempenhar. 
As alterações climáticas; a segurança; o crescimento dos movimentos  radicais, populistas e 
independentistas; a revolução digital; as migrações; o comércio internacional; o envelhecimento 
populacional em muitos países do espaço europeu,  são os desafios mais evidentes para os quais a 
negociação entre os principais agentes políticos europeus será determinante para o futuro da UE enquanto 
ator geopolítico internacional relevante, sempre na procura do compromisso e do equilíbrio possíveis entre 
o alargamento, o aprofundamento e a utopia da conclusão. 
Assim, torna-se fundamental que os princípios que nortearam a conceção do Projeto Europeu não sejam 
desviados, procurando sempre estabelecer um compromisso que permita a salvaguarda dos interesses 
nacionais sem que tal ponha em causa o superior interesse comunitário. 
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Este ano mais relevante se trata a evocação deste dia, já que daqui a sensivelmente um mês se procederá 
a mais um ato eleitoral para o Parlamento Europeu – dia 26 de maio -, e atendendo ao habitualmente 
elevado nível da abstenção, é importante fazer passar a mensagem de que as decisões do Parlamento 
Europeu tem influência direta nas nossas vidas e grande parte delas resultam do trabalho que é 
desenvolvido pelos nossos eurodeputados. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 22 de abril de 2019, delibera: 
1 – Saudar os países da UE; 
2 -  Que, como autarcas, manifestemos empenho na consolidação e aprofundamento da democracia da 
UE, no sentido de continuarmos a construir este projeto de paz, desenvolvimento e democracia, 
reavaliando a todo o tempo as opções e os impactos das políticas europeias; 
3 -  Incentivar os eleitores a cumprirem, dia 26 de maio, o seu dever cívico de votar. 
Mais se propõe o envio da presente Moção aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como 
a publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
O Grupo Municipal do Partido Socialista 
Moita, 22 de abril de 2019” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Rui Pedro Garcia da CDU 
Relativamente a esta moção sobre a união europeia, e lembra-se que no ano passado já veio uma moção 
parecida, ou pelo menos no mesmo tom, a sua visão continua a ser a mesma, ou seja, não partilham desta 
visão celebratória da união europeia, até de algum fetichismo sobre a união europeia, que atravessa uma 
crise brutal, que arrasta países e povos para uma crise brutal, que se vê a par de um conjunto de problemas 
que aqui são enumerados, relativamente às alterações climáticas, à segurança, ao crescimento de  
movimentos radicais e populistas, diria mesmo fascistas, migrações e ao próprio envelhecimento 
populacional que não estão desligados daquilo que têm sido as políticas das últimas décadas da união 
europeia, principalmente as políticas neoliberais. 
A seu ver é essa a natureza da união europeia, que consideram estar longe de poder ser reformada, ou 
pelo menos não dá mostras disso, e apesar de considerarem que as deliberações da moção são inócuas 
não partilham esta visão idílica. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis dizer que pensa que a união europeia foi um projeto bastante interessante, começando logo pela 
altura da seca. Foi um projeto que tem garantido a paz na Europa ao longo de todos estes anos, e por isso 
devem regozijar-se pela manutenção da paz, no entanto, foi um projeto que se tem desviado um pouco 
daquilo que pensa que eram os seus princípios, que era manter uma igualdade, um crescimento e um 
desenvolvimento de todos os povos no mesmo sentido, e isso não se tem verificado porque, em seu 
entender, a união europeia tem-se rendido aos deslumbramentos do neoliberalismo e do liberalismo 
esquecendo os povos. 
É verdade que continua a manter a paz, mas também é verdade quer tem sido fruto de uma grande 
desigualdade, e só não é mais derivado aos chorudos subsídios que tem distribuído por muitos países, e 
Portugal é um deles, em que se tem conseguido fazer alguma coisa com algum desse dinheiro. 
Praticamente, de norte a sul do país, muito do que é feito é feito com subsídios da união europeia, mas 
isso só não chega. As pessoas vão para além das coisas e as pessoas também precisam de ter condições 
e de se sentirem cada vez mais iguais numa Europa que, no seu entender, é cada vez mais desigual. 
Por isso, pessoalmente, vai-se abster nesta moção e pensa que será a posição do Bloco de Esquerda, e 
essa abstenção só tem uma razão de ser, porque senão teriam um voto contra, e a razão de ser é a 
manutenção da paz na Europa, que é importantíssimo para todos nós. 
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Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Só quis complementar algumas coisas em relação áquilo que o seu amigo e camarada Rui Pedro Garcia 
disse porque, como ele bem frisou, a união europeia não é isto que está aqui neste documento, porque 
são a favor da cooperação entre os povos, são a favor de uma cooperação europeia, mas não são a favor 
do modo como esta união europeia está construída, e de raiz. 
Consideram, e não só a CDU, porque há relativamente pouco tempo houve um documento que o 
identificou, que o euro é uma arma contra muitas economias, ou quase todas as economias da união 
europeia, à exceção da Alemanha. Esta arma não é compensada com os subsídios e o nosso país é um 
excelente exemplo da força destruidora do euro. 
Também há poucos dias saiu um estudo sobre os efeitos nocivos que a PAC tem tido pela Europa, e no 
nosso concelho tem impacto direto, por exemplo, na produção de leite, mas na natureza há uma redução 
drásticas do número de aves e do número de insetos. Cerca de cinquenta por cento das espécies de aves 
estão a desaparecer na união europeia por causa da Politica Agrícola Comum. 
Portanto, são a favor dos princípios gerais de colaboração entre os povos, de criação de riqueza, de paz, 
mas não podem estar a favor do modo como esta união europeia está construída. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma reprovada com onze votos a favor, sendo oito do PS, um do 
PSD, um do CDS, um do PAN; três abstenções do BE; dezasseis votos contra da CDU. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania 
e Igualdade, Mónica Ribeiro, que procedesse à apresentação do documento I. 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal 
“Recomendação para desenvolvimento e implementação do projeto Assembleia Municipal Jovem do 
Município da Moita 
Na sequência da proposta apresentada na Assembleia Municipal de 20 de abril de 2018, de criação do 
projeto Assembleia Municipal Jovem, foi mandatada a Comissão Permanente de Cultura, Educação, 
Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade para avaliar o enquadramento da criação deste projeto, no 
âmbito do trabalho desenvolvido pelo Fórum da Juventude do Concelho da Moita. 
A Comissão procedeu em conformidade e reuniu com o Sr. Vereador Daniel Figueiredo, da Câmara 
Municipal da Moita, como representante do Fórum da Juventude e também convidou para estar presente 
nessa reunião, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, município que tem um projeto de 
Assembleia Municipal Jovem implementado há mais de dez anos. 
Após uma demorada análise ao conceito de “Assembleia Municipal Jovem” (AMJ) e tomando em 
consideração o excelente trabalho desenvolvido neste âmbito pela Assembleia Municipal de Sesimbra, os 
membros da comissão concluíram, por unanimidade, que a AMJ, na sua estrutura e objetivos, não colide, 
nem se sobrepõe ao conceito do Fórum da Juventude (FJ) já existente e em funcionamento no Concelho 
da Moita. 
Enquanto que o FJ integra predominantemente adolescentes e jovens adultos, exercendo a sua atividade 
essencialmente como catalisador de interesses desta faixa etária no âmbito do desporto e manifestações 
artísticas, entre outras, a AMJ pretende-se que seja um projeto de promoção da cidadania dedicado aos 
jovens que frequentam o 3º ciclo do Ensino Básico das escolas que integram os agrupamentos do 
Município da Moita. Trata-se, portanto, de um projeto educativo ao nível de escola, no qual, à semelhança 
de uma Assembleia Municipal, os “jovens eleitos desempenham todas as tarefas inerentes ao seu 
funcionamento, incluindo a direção de trabalhos através da Mesa, a intervenção e debate das bancadas 
escolares, a intervenção do público, assim como a apresentação e votação de propostas”. 
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Trata-se assim de um processo democrático no âmbito da educação para a cidadania que tem por objetivos 
ajudar os jovens a contribuir com as suas ideias para um melhor funcionamento da Escola, e espaços 
envolventes, viabilizar a troca de ideias entre colegas de escolas diferentes, fomentar o debate sobre as 
estruturas democráticas projetando essa reflexão para os órgãos do Poder Local, como a Assembleia 
Municipal, onde se tomam decisões de fundo sobre o futuro do Concelho. 
Considerando o que acima se expôs, a Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, 
Cidadania e Igualdade recomenda à Assembleia Municipal da Moita que viabilize o desenvolvimento do 
projeto Assembleia Municipal Jovem do Concelho da Moita. 
Se esta recomendação for aceite, a Comissão irá trabalhar no sentido de produzir um Regulamento da AMJ 
que será apresentado na Assembleia Municipal de Junho 2019. A Comissão propõe-se ainda a promover 
uma reunião com os Diretores dos Agrupamentos Escolares para apresentar o projeto e colher 
sensibilidades relativamente ao mesmo. É intensão desta Comissão que o projeto tenha início no próximo 
ano letivo 2019/2020. 
Moita, 22 de abril de 2019 
A Coordenadora 
Mónia Ribeiro” 
 
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 recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis fazer um ponto prévio antes da discussão, propriamente dita, desta recomendação porque 
consideram que, daqui em diante, seria desejável que os trabalhos que vêm das Comissões Permanentes, 
como é este caso, passassem a fazer parte da ordem de trabalhos. Percebem que este é um primeiro caso 
neste sentido, porque ainda não tinham recebido algo desta forma, mas propõem que seja seguida essa 
metodologia. 
Passando à recomendação, e antes de fazer a sua intervenção, queria fazer um pedido de esclarecimento 
porque a proposta apresentada pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal, relativa à implementação 
da Assembleia Municipal Jovem, incluía o ensino secundário profissional para além do terceiro ciclo, 
enquanto esta proposta apenas se limita ao terceiro ciclo, pelo que gostariam de perceber o porquê dessa 
opção. 
Relativamente à recomendação manifestam a sua satisfação por esta adotar o modelo da proposta do 
Partido Socialista de implementação da Assembleia Municipal Jovem, que é o que aqui têm, e assim poder, 
de facto, assumir o papel de projeto de educação para a cidadania, de promoção da participação cívica e 
política dos jovens e de aproximação destes aos eleitos. 
Deixaram muito claro, na altura, que a Assembleia Municipal Jovem e o Fórum da Juventude são projetos 
distintos, claramente distintos, pelo que não fazia sentido algum a integração da Assembleia Municipal 
Jovem no Fórum da Juventude como, também na altura, a CDU pretendia. Esta não era, para o PS, uma 
questão menor, porque o modelo que aí a CDU defendeu vertia e esvaziava, no fundo, a Assembleia 
Municipal Jovem. Assim, e bem, resultou da discussão desta matéria em sede da Comissão Permanente 
de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade o reconhecimento, por unanimidade, 
que a Assembleia Municipal Jovem e o Fórum da Juventude têm âmbitos distintos que não colidem, mas 
também não se sobrepõem. Era assim desnecessário o recurso a expedientes para evitar que fosse votada 
a proposta do Partido Socialista para depois, na verdade, mais tarde implementar um modelo que segue 
essa mesma proposta. 
Não se apaga, porém, o que que se passou na Assembleia Municipal de vinte de abril de dois mil e dezoito, 
em que se deliberou favoravelmente uma proposta da CDU sobre esta matéria de forma irregular e sob 
protesto do PS. O texto dessa proposta foi já requerido pelo PS e, até hoje, não obtiveram qualquer 
resposta. Independentemente desta recomendação que é apresentada hoje continuam, naturalmente, a 
requerer que lhes seja enviada a proposta deliberada no dia vinte de abril. 
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Tomou a palavra Rui Pedro Garcia da CDU 
Ouvindo o companheiro do PS fica com a ideia que não era necessário baixar à Comissão, que o facto de 
poder haver uma relação entre a Assembleia e o Fórum, e subverter a própria intenção, e participando na 
discussão não ficou com essa ideia. Aliás, até foi falada a possibilidade, se houvesse necessidade, da 
Assembleia poder trabalhar com o Fórum da Juventude e considera que o facto de ter descido à Comissão 
Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade, como a CDU defendeu, e 
bem, fez com que a recomendação agora aqui apresentada tenha bastante mais substância, tendo em 
conta o trabalho que fizeram de auscultar o projeto que é já feito há vários anos na Assembleia Municipal 
de Sesimbra, que até obrigou as várias forças políticas na Comissão a fazer essa reflexão, a darem 
sugestões e ideias, por isso acha que é uma intervenção um bocadinho descontextualizada e fora daquilo 
que é uma ideia quase de consenso que resultou da própria Comissão. 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal 
O facto de vir sob a forma de recomendação foi porque, realmente, já não tiveram oportunidade de 
preparar, em tempo útil, uma proposta. Como não tiveram essa oportunidade e uma vez que também não 
queriam deixar para junho, porque depois tornava-se tarde, a ideia foi trazer sob a forma de recomendação 
no sentido de a Assembleia legitimar o trabalho que irão desenvolver de futuro. 
Sobre a escolha do ensino básico, nomeadamente o terceiro ciclo, beberam um pouco da experiência da 
Assembleia Municipal de Sesimbra, que fez esse percurso todo, e também tiveram em conta, enquanto 
professores ali presentes, as experiências pessoais como, por exemplo, a própria e sabem que os alunos 
no ensino secundário que se envolvem no projeto da Assembleia da República, quando têm outros 
objetivos, como a questão dos exames, etc., etc., estão pouco disponíveis, pelo que a ideia é avançarem, 
no início, para o terceiro ciclo e depois, se o projeto avançar, podem pensar noutras hipóteses. 
Relativamente à proposta apresentada pelo PS na Assembleia passada, a questão é que era uma proposta 
já muito objetiva, falava no terceiro ciclo e no secundário, já tinha quase um regulamento e a CDU, para 
além de não conseguir, naquele momento, fazer a sua avaliação em termos de um regulamento e de, 
realmente, existir o Fórum da Juventude, que tem um trabalho feito nessa participação democrática dos 
jovens, a ideia foi alterar a proposta no sentido de ver se a Assembleia era ou não compatível com o Fórum. 
Trabalharam todos, alguns mais do que outros, leram informação, conversaram, reuniram, viram o trabalho 
desenvolvido pelo Fórum e chegaram à conclusão que são perfeitamente compatíveis, e é isso que a 
Comissão aqui apresenta sem receios nenhuns, sem subterfúgios nenhuns e sem dificuldades nenhumas. 
Naturalmente, alguns parágrafos foram bebidos da proposta do PS, porque contextualizam, perfeitamente, 
este projeto que pretendem levar avante, assim a Assembleia o considere. 
 
Tomou a palavra Miguel Póvoas do PS 
Pegando nas palavras do seu colega da Assembleia Municipal, Rui Pedro Garcia, tem o entendimento 
exatamente oposto, porque também esteve na Comissão. Não houve qualquer tipo de problema e pensava 
que já ia daqui a ideia de que não havia sobreposição das duas coisas, porque embora seja conhecida a 
posição do Partido Socialista em relação ao Fórum da Juventude, sabem separar as águas, o que não 
invalida que tivesse descido à Comissão. 
No entanto, no futuro, devem tentar ter um bocadinho menos de reações de suspeita em relação às 
propostas do PS no que toca à juventude. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Acha que a iniciativa do PS foi um pouco mal-entendida na altura, no entanto, teve este benefício e a 
democracia tem destas coisas. Isto passou à Comissão e hoje é de enfatizar as conclusões a que a 
Comissão chegou. É isso que está aqui. Estão aqui à procura de quê agora? Isto é que é relevante. 
A partir de contradições, por vezes, até de verbos excessivos nessa Assembleia, considerações até 
excessivas que se verificaram nessa Assembleia, isto passou à Comissão e passado este tempo têm uma 
recomendação que denota bom senso e funcionamento democrático. Estão à procura de quê agora? Por 
si, vai aprovar isto enfatizando, de facto, esta capacidade de realização. 
Mais ainda, é injusto começarem aqui a aparecer algumas intenções de minimizar o trabalho desta 
Comissão. 
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Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Antes de fazer a referência que queria fazer, e na sequência das palavras da Coordenadora da Comissão 
respetiva, queria dar nota que este é um espaço, pelo menos buscam que assim seja, onde podem e 
devem dar as suas opiniões, e o Partido Socialista, pelo menos neste mandato, tem-se pautado por 
apresentar aqui diversas iniciativas, umas com concordância, outras com discordância, mas ninguém pode 
negar que terá sido, até ao momento, provavelmente próximo da CDU, a bancada com mais trabalhos aqui 
apresentados para a discussão política. 
Portanto, não aceitam estes permanentes reparos, e está a ser simpática na palavra, vinda sempre dos 
mesmos protagonistas relativamente a eventuais comportamentos do Partido Socialista que não são, nem 
mais nem menos, do que a tradução daquilo que são as suas posições face aos assuntos que estão em 
presença. Esta recorrência de comportamento, e não sabe se repararam, tem tido da parte do PS, uma 
forma de estar, que tem sido o silêncio. Perante aquilo que, na gíria, se diz “uma beliscadela aqui, uma 
beliscadela ali”, têm optado por não entrar nessa via de discussão, mas também há limites, e é bom que 
se perceba aqui uma coisa, que a ausência de resposta a esse tipo de forma de abordagem não é por 
inexistência de resposta é porque, pelo silêncio, estão a deixar uma nota de que esse não é o caminho 
que querem seguir. 
Espera ter sido, em nome do PS, bem explícita para que, de futuro, haja alguma contenção, a contenção 
que têm tido porque, caso contrário, também se torna muito aborrecido abrir discussões nas quais não 
querem, de facto, entrar. 
Indo ao assunto em apreço, o João Palma começou a intervenção dele com uma realidade que é a do PS. 
Congratulam-se por terem chegado a um entendimento que já era o do PS, era subjacente à sua proposta, 
e a senhora Coordenadora da Comissão disse aqui uma coisa que não corresponde à verdade, portanto é 
necessário repor. E o que foi aqui dito é que a proposta que o PS trouxe já vinha muito, muito elaborada e 
até já trazia meio regulamento elaborado. 
Para que fique registado em ata, vai ler a parte deliberativa da proposta do PS, para daqui concluírem, e 
ainda bem que houve uma discussão alargada, com certeza que sim, que as conclusões não foram, mais 
nem menos, do que aquilo que consistia na proposta do PS, e o facto deste trabalho ter sido desenvolvido, 
e bem, pela Comissão, não limpa, não esconde, não branqueia um comportamento inaceitável que se 
passou nesta Assembleia. E passou a ler aquele que era o corpo deliberativo: “1 -  Criar o projeto 
“Assembleia Municipal Jovem” a cargo da Assembleia Municipal da Moita” – que, no fundo, é o que está 
aqui hoje; “2 -  Que o projeto “Assembleia Municipal Jovem” inicie no ano letivo 2018/2019” – portanto 
vai começar um ano depois; “3 -  Que no ano de implementação o projeto dirija-se às escolas do 3º ciclo 
do ensino básico, às escolas do ensino secundário e do ensino profissional, do concelho; 4 -  Que no 
segundo ano de implementação o projeto seja alargado ao 2º ciclo do ensino básico; 5 -  Que seja 
mandatada a Comissão de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade para elaborar 
o Regulamento da “Assembleia Municipal Jovem”, de modo a ser presente a deliberação até à reunião 
ordinária de setembro, inclusive.”, portanto a proposta do PS remetia a feitura do regulamento, à 
semelhança desta, para a Comissão respetiva. 
Vale mais tarde do que nunca, como é evidente, agora o que é seu a seu dono. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
Informou que tinha três inscrições, pediu que quem mais pretendesse intervir manifestasse a sua intenção 
no decurso da primeira intervenção e solicitou que todos fossem sintéticos, claros e objetivos. 
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Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Transmitiu uma declaração política da CDU, em conformidade com a transcrição infra: 
“Aeroporto na Base Aérea 6 
O estudo de impacto ambiental mandado fazer pela ANA e pela Vinci foi entregue à Agência Portuguesa de 
Ambiente. Recordo que esta é já a segunda versão e que a primeira foi devolvida por não estudar 
convenientemente vários aspetos. 
O processo de decisão sobre a localização de um equipamento desta natureza deveria ter em conta 
inúmeros fatores, dos quais a participação da população e das comunidades mais afetadas. Neste 
processo não foi assim. Decidiu-se sem consultar as populações, sem a realização de um amplo debate 
público, sem ter em conta a opinião da maior parte dos especialistas. 
Mesmo assim e segundo várias notícias saídas na comunicação social o estudo identifica os mesmos 
problemas que várias personalidades e instituições apontaram. Ruído excessivo nas áreas do cone de 
aproximação à pista e zonas envolventes e impactos significativos sobre as aves na zona estuarina. 
Esta identificação de problemas que não podem ser mitigados colide com dois pressupostos fundamentais 
em democracia, a melhor escolha é sempre aquela que melhor defende o interesse nacional e a melhor 
escolha é sempre aquela que é fundamentada e alicerçada em estudos. 
Não é isto que está a acontecer. De todo o processo percebemos que apenas ganha com aquela 
localização a VINCI e que a solução que o governo escolheu não irá resolver os problemas das operações 
aeroportuárias na nossa região. 
Do que sabemos o concelho da Moita e mais precisamente as populações da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira serão as mais afetadas por esta situação. Estas pessoas não foram ouvidas. As autarquias foram 
ignoradas. Os estudos foram colocados na gaveta. Também sabemos que um aeroporto comercial na Base 
Aérea 6 não é possível de crescer, de ser ampliado, constituindo-se como uma solução sem futuro. 
Continuamos a defender a melhor solução estudada. A construção de um aeroporto comercial no Campo 
de Tiro de Alcochete. Solução que tem uma declaração de impacto ambiental positiva e que foi comparada 
com outras e que pode ser expandida de acordo com as necessidades. 
Para nós as pessoas estarão sempre em primeiro e o interesse nacional terá obrigatoriamente que refletir 
o interesse dos portugueses e do país.” 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Quis dar conta, porque a vida pessoal e profissional nem sempre é, exatamente, aquela que se espera, 
que os trabalhos da Comissão Permanente de Ambiente, Infraestruturas e Equipamentos Urbanos, 
Proteção Civil e Mobilidade estão atrasados, exatamente, por causa da sua vida pessoal e profissional. 
No entanto, já solicitou a marcação de uma reunião da Comissão, para momento a seguir às visitas que 
estavam programadas no âmbito da Comissão, o que também já foi solicitado ao Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal para que, junto das empresas participadas pela Câmara Municipal, AMARSUL e 
SIMARSUL, agilizasse as datas das visitas para as manhãs dos próximos sábados, sendo que estas visitas 
serão, naturalmente, alargadas a todos os membros da Assembleia Municipal que estejam interessados 
em conhecer a atividade destas empresas. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Transmitiu uma declaração política do PS, em conformidade com a transcrição infra: 
“Participação e Cidadania 
A educação e a formação são alicerces fundamentais para o futuro das pessoas e de um país. Os temas 
relacionados com a sustentabilidade, a interculturalidade, a igualdade, a identidade, a participação na 
vida democrática, a inovação e a criatividade norteiam o debate atual, bem como, os desafios que se 
colocam à sociedade em geral. Como tal, à escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao 
desenvolvimento de competências, estes desafios colocam-se diariamente e envolvem todos, alunos, pais 
e encarregados de educação, docentes e não docentes. 
A Lei de Base do Sistema Educativo, publicada em 1986, consagra um lugar de destaque aos valores da 
Democracia e da Cidadania e constituiu, sem dúvida, o alicerce mais importante nas últimas décadas, 
para a reforma, o desenvolvimento e a consistência da educação em Portugal, assim como, a 
descentralização de competências do Ministério da Educação, para as autarquias e estabelecimentos de 
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ensino. Neste contexto, cita-se João Pinhal, conhecido investigador do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa: 
“Os municípios são pessoas coletivas públicas, dotadas de poderes públicos e de legitimidade democrática 
para o seu exercício, e que visam a satisfação de certas necessidades públicas – as suas atribuições. A 
educação é, naturalmente, uma dessas atribuições, já que constitui o motor e a evidência do 
desenvolvimento social e humano que os municípios têm que promover.” (2005) 
Assim, a valorização das especificidades e realidades locais em detrimento de abordagens de temáticas 
abstratas e descontextualizadas da vida real, releva para importância do diagnóstico local e para a 
constatação de que a Cidadania não se aprende simplesmente por processos retóricos, por ensino 
transmissivo, mas por processos vivenciais. Trata-se, pois, do exercício da Cidadania sendo um de tantos 
exemplos a criação do projeto “Assembleia Municipal Jovem”, proposta apresentada pelo Partido Socialista 
e que ansiamos ver implementado, porque será, por certo, um importante pilar de aproximação dos eleitos 
locais da Assembleia Municipal da Moita aos estudantes do concelho, mas também um instrumento de 
auxilio ao despertar da vontade dos jovens em envolverem-se na construção e transformação progressista 
das realidades locais. 
Ao abordarmos nesta declaração política a questão da cidadania não podemos deixar de recordar que no 
próximo dia 18 de maio se assinala, exatamente, o Dia Internacional da Cidadania. 
Moita, 22 de abril de 2019 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
O assunto é sobre as transmissões online porque, estando o Sr. Presidente presente nas reuniões com os 
coordenadores dos grupos municipais e tendo o regimento sido aprovado em setembro de dois mil e 
dezoito, pretende saber qual o ponto de situação relativo às transmissões online. 
 
Tomou a palavra Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Já era sua intenção intervir, no sentido de transmitir, tal como foi referido aqui na última Assembleia que 
hoje teria um ponto de situação, que já teve uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara para abordarem 
a situação e a perspetiva é que, no último trimestre deste ano, haja a possibilidade de implementação do 
sistema. Há questões do ponto de vista técnico e do ponto de vista regulamentar que terão de aferir e, 
inclusive, trazer à Assembleia para discussão, pelo que conta, mais tardar em setembro, que já tenham os 
documentos para serem analisados e ponderados. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Apreciação do pedido de suspensão de mandato, por um período de 365 dias, apresentado por 

Bárbara Andreia Gonçalves Dias (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM) 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Uma vez que o regimento refere que qualquer pedido de suspensão deve ser apreciado pela Assembleia, 
bem como a própria lei no qual o mesmo se baseou, a Mesa entendeu, porque se trata de um processo de 
aprendizagem, apesar de já terem tido um pedido de suspensão que não foi apreciado pela Assembleia, 
que o regulamento deve ser cumprido e o objetivo foi corrigir essas situações. 
Assim, propôs à Assembleia que, obviamente, aceitasse formalmente o pedido de suspensão. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Pediu para intervir porque, uma vez que o regimento diz que o pedido de renúncia é automaticamente 
aceite assim que é apresentado, não há necessidade de ser votado. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o regimento refere que “O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, será dirigido 
ao Presidente, que o fará apreciar pelo plenário na reunião imediata à sua apresentação.”, o que não 
sucede no caso da renúncia. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Considera que, de facto, o Sr. Presidente tem toda a razão naquilo que acabou de dizer, tanto mais que, 
habitualmente, estes pedidos de suspensão produzem efeitos no momento em que são solicitados e, por 
isso, é que a pessoa em questão já não está presente hoje, mas o facto daquela nota estar no regimento 
não prescinde da apreciação final aqui neste plenário, porque a lei se sobrepõe ao próprio regulamento, 
pelo que é quase um dar conhecimento. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não havendo mais pedidos de intervenção, questionou os membros se podia considerar que a Assembleia 
Municipal apreciou o pedido de suspensão de mandato, o que obteve a concordância de todos. 
 
 
2 – Ata nº06.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 30.11.2018 
 
2.1 - Ata nº06.18 – 1ªreunião – 30.11.2018 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Tinha só uma observação para fazer relativa ao período de intervenção do público, para pedir que, de 
futuro, os assuntos que os munícipes trazem fossem mais discriminados porque, por exemplo nesta ata 
da reunião de trinta de novembro apenas diz que o senhor Guilherme Fernando dos Santos “Expôs diversas 
situações relativas ao Carvalhinho.” Seria bom mencionar e discriminar as situações porque depois não 
se percebe muito bem quando refere que a senhora Márcia Santos do PS diz “Ouviram com atenção a 
exposição que foi feita pelo munícipe e irão acompanhar a situação no Carvalhinho.”, mas não sabe se 
vão lá, porque não faz sentido. 
Depois têm na ata da reunião de sete de dezembro que o senhor Daniel Demétrio “Expôs diversas 
situações relativas à Baixa da Banheira (…)”, ou seja, a sua observação é que podia ser discriminado o 
que foi exposto, pelo que, se calhar, no futuro, a ata devia apresentar os pontos que os munícipes trazem 
aqui à Assembleia no período de intervenção do público. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Tem apenas uma referência à ata para reflexão, e ainda bem que não existe a transmissão online. Ainda 
bem, porque, às tantas, alguém pedia que se lesse, por exemplo, o diálogo constante das páginas vinte e 
seis, vinte e sete e vinte e oito em voz alta, e reparem bem o que seria. Ninguém ia perceber nada disto 
porque parece, exatamente, uma história daquelas mesmo difícil de perceber. Fá-lo lembrar-se de ler o 
processo de Kafka que à quarta vez é que percebia. 
Releiam, de facto, estas páginas vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito e reflitam sobre o que aqui está, e 
não tem que ver com a elaboração da ata, tem que ver com a característica de algo da própria Assembleia. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
As atas têm sido um dilema, por um lado, porque a sua extensão é muito grande e, por outro lado, porque 
fazer sínteses é, muitas vezes, muito difícil. 
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É muito difícil para os membros que dão apoio e para os membros da Mesa, porque depois da ata estar 
elaborada, transcrita, fazem notas, dão sugestões, ou sejam fazem uma “correção”, o que levou inclusive, 
aos membros da Mesa, aos serviços de apoio e a si, em particular, a fazer uma consulta, ver outras atas 
e, de facto, por exemplo aquilo que o Sr. Luis Morgado citou, foi resultado de uma conversa entre o próprio, 
a 1ª secretária, porque o 2º secretário estava ausente, e o GAOM, e o dilema é sempre esse, portanto, 
depende muito daquilo que as pessoas fazem e daquilo que as pessoas dizem, porque a alternativa é 
retirar, omitir. 
O conceito que está aqui a ser aplicado é que a ata é da Assembleia Municipal e poderão, porventura, 
passar a dizer que “o senhor José António falou sobre a Rua C ou a Rua do Carvalhinho”, mas a intenção 
aqui é que a ata é da Assembleia Municipal e as instruções que deu aos serviços foi nesse sentido porque, 
se repararem, ao princípio as intervenções dos munícipes também vinham na íntegra, ou seja, extensas. 
De facto, para a Assembleia Municipal em si o mais relevante é o entender, mas isso abordarão depois 
quando reunir com os coordenadores dos grupos municipais. 
Todavia, é um bocado difícil e confessa que, às vezes, sente alguma dificuldade nas pessoas que estão a 
fazer este trabalho, mas também quis referir que as atas não têm, como já viram algumas, escrito 
“aplausos”, escrito “assobios”, “apartes”, e por aí fora, como na Assembleia da República, por exemplo, 
isto porque também tiveram curiosidade em fazer essas consultas. 
O que pedem aos membros da Assembleia é que se entreajudem para melhorar porque, como disse, é um 
assunto que já foi aqui referido algumas vezes, e já têm o regimento há algum tempo, mas, posteriormente, 
ainda não reuniram com os coordenadores dos grupos municipais, sendo que irão agendar uma reunião 
para o mês de maio, para trocarem impressões com os membros da Mesa e ver se conseguem afinar 
algumas coisas que precisam. 
Outra coisa, e também aqui pensa tratar-se de um processo de aprendizagem, é o facto de terem aqui dois 
atos em relação às duas atas, ou seja, a sessão é uma, mas as votações são duas porque os membros 
que estiveram na primeira reunião podem não ter sido os mesmos que estiveram na segunda. 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que quem não participou 
na sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezanove votos a favor, sendo treze da 
CDU, um do PS, três do BE, um do CDS, um do PAN; cinco abstenções do PS. 
 
 
2 – Ata nº06.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 30.11.2018 
 
2.2 - Ata nº06.18 – 2ªreunião – 07.12.2018 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezassete votos a favor, sendo dez da 
CDU, um do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; quatro abstenções do PS. 
 
 
3 – Ata nº01.19 – XII Mandato – Sessão Extraordinária de 25.01.2019 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
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Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e três votos a favor, sendo doze 
da CDU, quatro do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; uma abstenção do PS. 
 
 
4 – Decretos-Lei Sobre Transferência de Competências 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 10/04/2019: 
 
“Considerando que: 
1. 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 descentralização de competências da Administração Central do 
Estado 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. 
Os riscos devidamente identificados na legislação em vigor mereceram, no ato de promulgação, 
algumas referências e alertas do Presidente da República relativas: 

•a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições até 
este momento da Administração Central; 

•o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero aligeirar de responsabilidades do 
Estado; 

•a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 
•a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 

finanças públicas; 
•o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, 

sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 
O reconhecimento público destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções adotadas 
na Lei, acrescentando o facto de, em praticamente todos os domínios, apenas serem transferidas para 
as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de 
extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição da 
República Portuguesa, contribuindo para a destruição da autonomia do Poder Local. 

2. Todo o processo que levou à publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, teve maior expressão no 
decurso do debate sobre o Orçamento do Estado para 2019, e na votação em que foram rejeitadas 
propostas essenciais à concretização da transferência de competências, entre as quais a da Lei sobre 
o Fundo Financeiro de Descentralização que remetia (de forma abusiva e ilegal) para diplomas do 
Governo a afetação dos meios financeiros, cuja rejeição pela Assembleia da República devia ter  sido 
suficiente para a não concretização da descentralização em 2019. Posição que a Câmara Municipal da 
Moita partilha, porque a ausência de garantias prévias para a concretização das competências a 
transferir, seja no plano financeiro, seja de recursos técnicos e humanos, constituem uma ameaça à 
autonomia do Poder Local e à prossecução do interesse público. 

3. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê que os termos concretos da transferência em cada área 
resultarão de Decreto-Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros, no entanto, 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: 
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“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.º 50/2018, 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. 

4. A publicação aturdida dos decretos-lei sectoriais, em datas diferenciadas, bem como a sua entrada em 
vigor e as datas de termo da comunicação à DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, vêm confirmar 
que o desenrolar de todo este processo tem sido construído de forma a condicionar a ação dos 
municípios e a expressão da sua vontade real na arrogação das competências que o Estado pretende 
transferir, obrigando os municípios a reafirmar a sua posição para 2019 e 2020. 

5. A Câmara Municipal da Moita deliberou em 9 de janeiro de 2019, por unanimidade, e em 13 de 
fevereiro de 2019, por maioria, recusar assumir as competências nas áreas das praias, exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar, vias de comunicação, justiça, associações de 
bombeiros, estruturas de atendimento ao cidadão, habitação, património imobiliário público sem 
utilização, estacionamento público, proteção e saúde animal, e cultura. As propostas aprovadas pela 
Câmara Municipal, proposta 002/XII/2019 e 021/XII/2019, foram submetidas à sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de 25 de janeiro de 2019, e sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2019, 
que aprovou, por maioria, recusar exercer, em 2019, as competências transferidas por via dos 
Decretos-Lei sobre a Transferência de Competências da Administração Central para as autarquias 
locais. 

Atendendo aos considerandos referenciados, a Câmara Municipal da Moita reunida em 10 de abril de 
2019 delibera: 
I. Recusar exercer, em 2019 e em 2020, as competências transferidas por via dos seguintes decretos-

lei: 
• DL n.º 21/2019, 30/01/2019, relativo ao domínio da cultura; 
• DL n.º 23/2019, de 30/01/2019, relativo ao domínio da saúde. 

II. Reclamar junto da Assembleia da República que delibere: 
• no processo de apreciação parlamentar já requerido, a cessação de vigência destes diplomas; 
• o início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas; 
• a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  
• encetar um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua plena 

autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições 
do poder local e as competências dos seus órgãos; 

• proceder à identificação, no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam 
ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 
universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados, e não pretexto para a 
desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo 
institucionaliza. 

III. Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto, e dos DL n.º 21/2019, 30/01/2019, e DL n.º 23/2019, de 30/01/2019.” 

 
 
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 
A proposta que trazem é a de que esta Assembleia delibere recusar a assunção das competências que o 
Governo pretende transferir para os municípios, nas áreas da educação e da saúde, através dos decretos-
lei setoriais números vinte e vinte e três, ambos de trinta de janeiro deste ano. 
As razões para que esta proposta de recusa tenha sido já aprovada na reunião da Câmara Municipal já 
foram debatidas no seu conceito geral, pelo que apenas é de referir que continuam a considerar que este 
processo dito de descentralização, de transferência de competências, de facto, é uma descentralização 
feita por centralistas. É uma descentralização que visa transformar as autarquias em secretarias da 
administração central. Não descentraliza autonomia, não descentraliza meios, descentraliza apenas 
encargos, portanto está, desde o princípio, inquinada desta visão centralizadora que se esconde por trás 
de uma, aparente, descentralização. Cada novo decreto sectorial que vem saindo vem confirmando os 
problemas inerentes que este problema trás, e estes dois que são, porventura, os de maior impacto nos 
municípios, são bem o exemplo disso. 
São exemplo disso no tipo de competências e de atribuições que pretendem transferir e naquilo que essas 
atribuições significarão para os serviços dos municípios portugueses. São bem exemplo disso a escassez 
de meios que vem associada, e foi já proposto aos municípios uma transferência em relação à área da 
saúde sobre a qual o município da Moita já teve oportunidade de se pronunciar, e estão agora a analisar 
e a preparar a resposta à proposta feita relativamente à educação, mas em ambos os casos o que elas 
revelam é uma clara insuficiência de meios e uma clara subavaliação das necessidades dos equipamentos 
existentes no concelho e uma falta de clareza sobre os encargos associados a esses mesmos 
equipamentos. 
Mas há outros aspetos, e o da educação é bem o exemplo daquilo que disse inicialmente, uma 
transferência que é apenas de encargos, não é verdadeiramente uma descentralização, bastando referir 
que são mais de vinte as normas que, ao longo do decreto-lei sectorial, remetem para legislação a ser 
aprovada posteriormente. De facto, aceitar isto significa nem sequer ter a certeza daquilo que se está a 
aceitar porque são tantas as referências, ao longo de todo o processo, para legislação que depois é 
aprovada pelo Governo, ponto final, que seria, de facto, um verdadeiro passo em frente no escuro, no 
abismo, sem qualquer garantia daquilo que estariam a assumir. 
Aquilo que é proposto é que, para dois mil e dezanove e para dois mil e vinte, sejam recusadas estas 
competências e propõem já para dois mil e vinte, ao contrário daquilo que aconteceu nos decretos 
anteriores, porque se está a aproximar a data de decisão sobre esta matéria, que ocorre já em junho, 
portanto, em duas áreas tão grandes, tao significativas, tão impactantes, como são a educação e a saúde, 
não há razão para adiar, uma vez que é já possível hoje afirmar, e pensam que é já possível hoje o órgão 
Assembleia Municipal deliberar no sentido de que, também em dois mil e vinte, não estarão criadas as 
condições para assumir estas responsabilidades. 
 
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 
Tem umas breves notas porque já abordaram uma série de propostas do género, diferenciadas pelas 
matérias constantes de diplomas setoriais. 
Não vale a pena haver aqui ilusões ou quererem vender-lhes aqui ilusões. Há uma determinação 
absolutamente contra o processo de descentralização. Tudo o resto, toda a argumentação que possa surgir 
extra esta realidade, é apenas “para inglês ver”, porque na realidade dos factos, o que está aqui em 
presença, é que existe uma absoluta ausência de visão reformista e progressista. Esta é que é a verdade. 
Portanto, vem aqui a educação, e agora argumenta-se com a questão das verbas, mas e os outros diplomas 
setoriais era porquê? Aliás, o texto das propostas é todo ele igual, pelo que não vale a pena estarem a 
arranjar aqui argumentos diferenciados daqueles que são os que constam da proposta e que são a 
verdade, ou seja, não querem, não pretendem, não concordam, não estão disponíveis para este processo. 
Obviamente, admitia-se, porque o processo de descentralização é um processo gradual, ao longo de três 
anos, que fossem feitas escolhas, umas mais facilitadoras de implementação no primeiro ano, a 
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preparação no primeiro ano para que no segundo se pudessem vir a acolher outras iniciativas, mas não, a 
negação é absoluta e geral, portanto o que está aqui em causa é um não ao processo e tudo o resto são 
argumentos que não entram para qualquer justificação aceitável para a recusa permanente. Aliás, já está 
aqui mais uma recusa, agora já para o ano dois mil e vinte. 
Depois, esta persistência já entra no domínio do caricato, ao evocar umas referências do Presidente da 
República relativamente à lei base, à lei que constitui o chapéu para estas mais de duas dezenas de 
diplomas setoriais, todos eles promulgados pelo Presidente da República. Por isso é que eles estão aqui e 
por isso é que os estão a discutir. Todos promulgados pelo Presidente da República sem um único reparo. 
No entanto, a letra e a música constante desta proposta mantem-se inalterável, continuando a fazer as 
referências ao Presidente da República. 
Portanto, lamentam e lamentam tanto mais que o Presidente da República, entretanto, já promulgou o 
último dos diplomas setoriais, que tem a ver com a possibilidade de transferência de competências dos 
municípios para as freguesias e, no caso, o município da Moita está absolutamente impedido de iniciar 
esse processo porque o município, ao não aceitar nada, não tem nada para abrir um processo negocial 
com as freguesias, no sentido de as dotar de mais competências e, desta vez, de verdade e a sério, 
respeitar a sua própria autonomia e fortalece-las naquilo que elas, há tantos e tantos anos, vêm 
solicitando. 
É uma pena, lamentam, e seu o convencimento é que vão arrastar isto até ao último ano, o ano da 
obrigatoriedade. Gostariam que fosse de forma diferente, mas esta coisa da centralização, quando está 
agarrada e presa, no caso, às opções políticas, não há nada a fazer. Talvez um dia as coisas mudem, mas 
sinceramente, para mudar, o seu convencimento é que só mesmo mudando protagonistas, porque assim 
não vai lá. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Tem duas notas prévias e a primeira, porque há pouco todos ouviram aqui que não se admitiam juízos de 
valor às posições políticas, é porque acha que são todos adultos, cada um tem a sua opinião, devem 
discutir as coisas, não andarem aqui com floreados e a fugir aos temas, com pequenas provocações, até 
de mau gosto, porque não vão responder 
Mas, já agora, regista que, mais uma vez, o Partido Socialista aqui, e não é todo o Partido Socialista, porque 
se recorda que há aqui pessoas na sala que até são contra, porque votaram contra, outros votaram a favor 
e depois deu aquela confusão toda naquele dia sobre a qual até já se falou, mas há pessoas aqui na sala 
que são contra, portanto não é o Partido Socialista todo. E também recordou que o Partido Socialista aqui 
votou contra todos os outros, tipo aquela história do militar que está a marchar ao contrário e é o único 
que está a marchar bem, votou contra todos os outros. 
Há aqui três princípios fundamentais que nenhum democrata digno desse nome pode prescindir. O 
primeiro princípio, quando há estas discussões, é haver discussões mesmo, e o segundo princípio é o 
respeito pela autonomia do poder local democrático e o terceiro princípio é não agarrar aqui coisas vastas. 
E neste terceiro princípio, já que se falou aqui das freguesias, recordou uma promessa do Partido Socialista 
que não está cumprida, que foi a restituição das freguesias roubadas ao povo, que puseram no programa 
eleitoral e que foram “empurrando com a barriga até para não sei quando” e não está cumprido. Nem 
sequer têm a lei de bases que permite criar e extinguir freguesias ou regiões, e já não vai falar da 
regionalização, porque um processo destes sem regionalização é uma coisa coxa. 
Mas, permitam-lhe trazer aqui umas notas que não são suas, ainda que tenha uma ou outra interpretação, 
de um documento gerado em consenso por todos os municípios integrantes da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal, e como sabem também estão lá socialistas, portanto não são todos os socialistas, 
são alguns, aqueles mais próximos do Governo, aqueles que gostam de defender a todo o custo os 
processos. 
Ao analisarem os diplomas, e mais uma vez, comprova-se que a tão falada descentralização de 
competências é um processo coxo, pouco democrático e que apenas visa libertar o poder central das suas 
obrigações. O tronco é comum, não se identificam as necessidades e os meios serão definidos 
posteriormente pelo Governo. 
Por exemplo, e como muito bem fez notar a AMRS na Educação “O art. 67º nº2 do Decreto-Lei sectorial da 
educação prevê no regime transitório para o financiamento das competências de apetrechamento, 
conservação e manutenção das escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, bem como, 
das residências escolares, a transferência anual da verba de vinte mil euros por cada estabelecimento ou 
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residência transferida, verba que atualmente os Municípios com contratos de execução dispõem e que 
levanta já insuficiências e problemas (este regime transitório vigorará até à entrada em vigor da portaria 
prevista no art. 51º). Referindo o art. 51º que “o financiamento das verbas de equipamento, conservação 
e manutenção, previstas no art. 32º, e no art. 37º é fixado nos termos da portaria dos membros do governo 
responsáveis pela área das finanças, autarquias locais e educação.” -  ou seja, logo se vê. Logo se vê. Vão 
decidir sobre uma coisa que “logo se vê” e depois dizem que são responsáveis. 
Depois “Importa sublinhar que a Lei do Orçamento de Estado de 2019 não estabelece o normativo do 
Fundo de Financiamento da Descentralização, uma vez que as normas constantes na proposta de lei 
inicial foram rejeitadas em sede de discussão na especialidade.” – e repete – foram rejeitadas em sede 
de discussão na especialidade. 
“O Decreto-Lei nº21/2019 prevê que o financiamento das competências de investimento e gestão das 
autarquias locais seja assegurado pelos mecanismos previstos no respetivo regime financeiro. “Os 
Departamentos Governamentais com competência na matéria asseguram o financiamento das operações 
de investimento em edifícios e equipamentos escolares mediante recurso a verbas preferencialmente 
provenientes de fundos europeus estruturais e de investimento, em articulação com as comissões de 
coordenação e desenvolvimento regional, ou através de dotações consignadas no orçamento de estado” 
(art.50º), que se enquadram nos critérios aqui estabelecidos e precedidas de mapeamento das operações 
prioritárias (art.50º nº3). Importa sublinhar que não parece ser adequado que apenas os Municípios “onde 
existam edifícios e equipamentos escolares incluídos no mapeamento” sejam notificados para no prazo 
de 30 dias se pronunciarem, solicitarem esclarecimentos ou apresentarem reclamações (art. 50º, nº4), 
quando deveria ser publicada uma listagem, garantindo a transparência do processo de investimento e 
permitindo que todos os municípios se pudessem pronunciar, muito embora se garanta a informação a 
todos os municípios (art. 50 nº5), permanece a dúvida se estes podem fazer reclamações e vir a ser 
contemplados no mapeamento.” 
Depois estão formuladas questões de principio que necessitam de resposta. Não são claras quer as 
atribuições de competências, quer a forma, sem regionalização. E, como exemplo, o diploma da educação 
prevê a transferência de competências para entidades intermunicipais, colocando-se uma dúvida: ficará o 
poder central apenas com competências de regulação? Se assim for, ficará o caráter universal do acesso 
à educação garantido? 
Por outro lado, também não está delimitada a fronteira entre as competências dos órgãos de gestão 
escolar e as competências dos municípios, o que, na prática, ainda gera mais confusão e poderá levar ao 
empobrecimento da vida democrática das comunidades escolares. 
Por último, o financiamento parece ser explicado, e mais uma vez, com o princípio do “logo se vê”. Não 
estão delimitadas nem são conhecidas formas de financiamento universais e justas. “Logo se vê” sabendo 
que os equipamentos escolares do segundo e terceiro ciclo e os equipamentos do secundário se 
encontram, no geral, com muitos problemas, quer no que respeita a instalações, quer no que respeita à 
falta de trabalhadores e parece-lhes que existe uma clara opção de subfinanciamento, passando 
problemas para as autarquias ou abrindo a porta à privatização. Terão de ser usados meios destinados a 
competências das autarquias prejudicando assim as populações. E o que se trata é do “logo se vê”. 
Não podem, e não tem a ver com uma questão de ser “do contra ou ser do a favor”, porque o que querem 
é um processo correto. Querem discutir. Há competências que podem ser passadas para a esfera regional 
e depois para os municípios e depois para as juntas de freguesia, mas passadas como deve de ser, não 
vão no “logo se vê”. Isso do “logo se vê”, e pede desculpa, mas acha que qualquer pessoa minimamente 
inteligente percebe que não é processo nenhum. 
Dizer que a CDU é “do contra” quando o que a CDU é contra é este processo, porque não é claro, foi mal 
feito, foi cozinhado e está a ser feito à pressa, mas mesmo sendo feito à pressa, e com tempo, que é o 
caso destes dois diplomas, e daí o Presidente da Câmara ter dito que vão já decidir porque não se prevê 
desenvolvimento nenhum, porque o princípio do “logo se vê” está aplicado nos diplomas sectoriais. 
Qualquer pessoa que esteja nesta sala com responsabilidade de tomar uma decisão de impor ao município 
uma coisa destas tem de pensar duas vezes. 
“Logo se vê” não é aceite na Câmara, não é aceite na Junta, nem é aceite na reunião de condomínio, 
porque se o seu vizinho, que é o administrador do condomínio, lhe dissesse “vamos pintar o prédio e logo 
se vê”, votava contra. 
“Logo se vê” não, veem agora e, como não está bem, acham que se deve votar contra. 
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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 
Sobre as questões que aqui foram colocadas podia-se usar aqui aquela expressão “e aos costumes disse 
nada”. São acusados de ter uma opinião imutável, de ter uma recusa puramente ideológica, não tendo 
sido usada a expressão o sentido foi esse, mas afinal aquilo que se verifica é que há uma defesa deste 
processo, independentemente de qualquer argumento, independentemente de qualquer facto objetivo, 
independentemente de qualquer análise direta, pura e simplesmente, há uma opção ideológica de defesa 
deste processo. 
Naturalmente que há, e disse-o na primeira intervenção. Têm uma discordância de fundo com este 
processo, discordância essa que se baseia no facto de não estar a ser respeitada a autonomia do poder 
local, de não estar a ser respeitada a Constituição da República, porque se fala em descentralização sem 
se falar em regionalização, e de não estar a ser garantido o único critério que deve presidir a uma qualquer 
reforma administrativa, que é melhorar o funcionamento do Estado, melhorar os serviços públicos, 
melhorar as condições de vida da nossa população. Não há nenhum elemento que lhes permita afirmar 
que, na generalidade das transferências de competências que estão a ser propostas, esse objetivo esteja 
assegurado. 
Viram também aqui uma “declaração de amor às freguesias” que é, no mínimo, estranha. É estranha 
porque não se reconstituiram as mais de mil freguesias extintas, mas é ainda mais estranha porque ao 
longo de todos estes anos nunca foram transferidas, efetivamente, competências para as freguesias. 
Aquilo que as freguesias defendem não é serem o fim da linha e receberem aquilo que os municípios 
entenderem que elas devem receber e nas condições em que queiram transferir, é transferir competências 
diretas e meios diretos para as freguesias, e isso nunca foi feito. Onde é que está o “tanto amor pelas 
freguesias” quando afinal aquilo que se está a dizer é que vão continuar a ser uma extensão, ou que se 
quer que se tornem numa extensão dos municípios, da mesma forma que se quer que os municípios se 
transformem em extensões da administração central, com esta transferência de encargos, de tarefas, de 
transferir a limpeza e transferir o pagamento das telecomunicações. 
Portanto, aqui não há autonomia, não há descentralização, vão apenas ficar obrigados a fazer aquilo que 
o Estado tem feito mal, e então vai deixar de se preocupar com isso. E são esses os fundamentos 
concretos, objetivos, caso a caso, diploma a diploma, que os levam a recusar o assumir destas 
competências. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; oito votos contra do PS. 
 
 
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 
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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. 
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, o Ministro da Administração Interna, numa audição recente na Assembleia da República, 
concretamente a 10 de abril, referiu que 187 municípios aceitaram algumas das transferências de 
competências para 2019. 
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. 
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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 
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 muitos diplomas setoriais sem 
quaisquer reservas. Apesar desta verdade a CDU/PCP ainda não atualizou a ‘cassete’. 
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 devia repetir em 2020, o que acabou de se verificar não ser o caso. 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 
resolvidas. 
Moita, 22 de abril de 2019 
O GRUPO MUNICIPAL DO PS” 
 
 
5 - Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
10/04/2019: 
 
“O Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita na sua redação inicial foi aprovado pela Assembleia 
Municipal, por deliberação tomada em sessão de 05 de dezembro de 2003 e posteriormente alterado em 
27 de fevereiro de 2004. 
Atendendo às alterações introduzidas no Decreto-Lei n.º 411/98 de 30 de dezembro, pelos Decreto-Lei n.º 
5/2000, de 29 de janeiro, Decreto-Lei n.º 138/2000, de 13 de julho, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de julho, 
pelo Decreto-Lei n.º 109/2010, de 14 de outubro e pela Lei n.º 14/2016, de 09 de junho, bem como a 
adequação aos procedimentos dos serviços, trazida pela prática administrativa decorrente da aplicação 
das normas regulamentares, tornou-se necessário atualizar o Regulamento dos Cemitérios do Município 
da Moita, reformulando-se as normas subjacentes e procedendo-se à disciplina de novas situações o que 
pela sua dimensão e extensão se convola na elaboração de um novo Regulamento dos Cemitérios do 
Município da Moita. 
Ademais, constatou-se da aplicação do atual regulamento, a existência de dúvidas, lacunas e omissões de 
difícil integração, aspetos que importa colmatar, carecendo de modificações regulamentares de modo a 
adequá-lo à atual realidade cemiterial. 
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Importou, pois, proceder à elaboração de um novo Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita, 
com vista à concretização dos objetivos supradescritos. 
Assim, deliberou a Câmara Municipal, em reunião ordinária de 26 de setembro de 2018, desencadear o 
procedimento de elaboração do Projeto do Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita, com 
publicitação do início do procedimento, em 27 de setembro 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 Regulamento, nos termos 
do n.º 1, do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, 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 
Regulamento decorreu de 28-09-2018 a 12-10-2018, sem que se tenham constituído quaisquer 
interessados ou apresentados contributos. 
Em cumprimento da citada deliberação procedeu-se à elaboração do projeto de Regulamento dos 
Cemitérios do Município da Moita. 
O projeto de Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita resultou de reuniões realizadas entre o 
Gabinete Jurídico e as dirigentes das respetivas unidades orgânicas, de molde a adequar as normas 
regulamentares à prática administrativa e às questões concretas que se colocam no dia-a-dia dos serviços, 
tendo-se nesta conformidade, chegado ao projeto final do regulamento. 
Com as medidas projetadas pretendeu-se obter uma adequação à atual realidade cemiterial, bem como 
um instrumento regulamentar idóneo a disciplinar os procedimentos administrativos e de gestão dos 
serviços, de forma eficiente e eficaz. 
As medidas previstas no regulamento decorrem da legislação habilitante, pelo que, as suas vantagens 
consistem na concretização e desenvolvimento do que nela se encontra previsto e na garantia da boa 
aplicação da mesma. 
Assim, pretende-se obter uma cabal conciliação entre a gestão equilibrada do serviço de gestão cemiterial 
e os recursos financeiros necessários, princípios que devem prevalecer na administração pública. Do ponto 
de vista dos encargos, o regulamento não implica aumento das despesas do Município da Moita na medida 
em que o procedimento criado para os ossários temporários, não obstante envolver custos acrescidos, 
resultará numa economia de custos municipais, em termos de investimento em ossários, pois permitirá a 
gestão dos ossários existentes de forma racional e otimizada. 
Em reunião ordinária, de 23 de janeiro de 2019, a Câmara Municipal da Moita deliberou submeter a 
consulta pública para recolha de sugestões, o projeto de Regulamento dos Cemitérios do Município da 
Moita, pelo prazo de 30 dias úteis antes de ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal da Moita. 
O período de consulta pública decorreu de 10-02-2019 até 22-03-2019 tendo terminado sem que fossem 
apresentadas sugestões. 
Face ao exposto, chegou-se à redação do Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita, que se 
anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante para todos os efeitos legais, e foi produzida a 
informação-proposta n.º 15, datada de 03-04-2019, pelo Gabinete Jurídico, com o relatório do 
procedimento, que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. 
Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere: 

Ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeter o Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita, anexo à presente proposta, 
à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, nos termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, das alíneas b) 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 14.º, 20.º e 21.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, alterada pelas Leis n.os 
82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 04 de setembro, 7-A/2016, 
de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro, 114/2017, de 29 de dezembro e 51/2018, de 16 de 
agosto e 71/2018, de 31 de dezembro, dos artigos 6.º e 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de setembro, 
alterada pelas Lei n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro e 117/2009, de 29 de dezembro, e dos artigos 
96.º a 101.º e 135.º a 142.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Anexo: O Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita e a Informação-Proposta do GJ n.º 15, de 03-04-2019.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O que está aqui em causa é uma atualização do regulamento, e que tem dois fundamentos para a sua 
realização. Por um lado, aquilo que é o procedimento que, regularmente, tem que ser feito, de adequar os 
regulamentos municipais à legislação que, entretanto, vai evoluindo e vai-se alterando, e é necessário, 
periodicamente, fazer essa atualização. 
Mas, neste caso, a alteração vai mais além do que apenas esse objetivo de adequação por ser, de facto, 
o resultado de uma avaliação bastante detalhada e bastante profunda do regulamento, daquilo que se 
detetou através da experiência dos últimos anos, de lacunas, de situações menos claras, da necessidade 
de detalhar melhor as operações, os direitos, os deveres, as normas que regulam as questões relacionadas 
com os cemitérios. 
É um regulamento extenso, como puderam constatar, exatamente porque se pretende que este setor da 
atividade municipal tenha aqui as suas normas de funcionamento, e os direitos e os deveres na relação 
com os munícipes, muito detalhados e com a mínima margem de interpretação casuística. 
Esta não é, de forma nenhuma, uma área menor da atividade municipal, como é evidente, em nenhum 
aspeto, porque poderia alguém pensar que esta questão dos cemitérios não seria uma questão que desse 
muitos problemas, porque são operações simples de sepultar e de inumar pessoas, mas não é essa a 
realidade. A realidade é que é uma área de bastante sensibilidade, onde se encontram pessoas em 
situações bastante frágeis, o que dá origens a desacertos e a desencontros, portanto importa ter, muito 
detalhadas, as normas de funcionamento que se aplicam a este setor e é isso que se pretende com este 
regulamento. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e solicitou que assinalassem a 
sua intenção durante a primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“O Regulamento dos Cemitérios em vigor tem cerca de 15 anos, foi elaborado e aprovado em 2003. 
Trata-se de um instrumento regulamentar de grande importância porque trata de um assunto sensível e 
do respeito pela memória. 
Como é do domínio público, num passado já não tão recente, ocorreram pelo menos duas situações em 
que os familiares delataram que o município foi negligente. Um primeiro caso em 2008 onde se tomou 
conhecimento do desaparecimento de ossadas, situação que se viu repetida no final do ano de 2016. 
Perante estas abordagens públicas questionamo-nos se porventura até possa ter existido mais situações, 
tanto mais que existiu uma outra situação verdadeiramente caricata em que o cemitério foi armazém de 
óleos usados, obrigando as entidades competentes a agir sobre o município. 
Certo é que a ocorrência das duas situações que envolveram as ossadas merecia que entre as medidas a 
tomar tivesse, sem delongas, sido apreciado e revisto o Regulamento. Acresce que tal ainda mais se 
justificava no sentido de atualizar o mesmo à luz das normas legais habilitantes. 
Julgamos que após esses dois acontecimentos deveriam ter sido desencadeadas medidas por forma a 
evitar situações semelhantes, e o que assistimos foi que existiu um espaço temporal de mais de 2 anos 
desde o último acontecimento em que essas alterações não surgiram. 
Não assinalar, neste momento, esta displicência seria fechar os olhos e desrespeitar a memória dos que 
já partiram e o incómodo dos seus familiares. 
Votaremos favoravelmente o novo Regulamento na certeza de que vem escandalosamente tardio.” 
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Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Acha que se tem que ter algum cuidado com o que se diz, porque foram aqui ditas coisas que não são 
verdade, e é preciso ter cuidado porque dizer coisas que não são verdade sobre pessoas que já cá não 
estão, com pessoas que cá estão e que sofrem porque as pessoas cá não estão, acha que é lamentável. 
Não é verdade que o município não tenha tomado medidas porque as acompanhou. Não é verdade e a 
“prova provada” é que está um regulamento bem feito, o que demora muito tempo a fazer porque, ao 
contrário do processo de transferência de competências, isto foi pensado, está em discussão, é discutido 
pelos membros da Assembleia, não chegam aqui e “logo se vê”. Isso é que está mal feito, portanto têm 
que ser coerentes e com coisas sérias, não devem mentir, pelo que apelou a que tivessem muita calma. 
Sobre a questão a Câmara vai responder, e é a Câmara que tem de responder, mas sobre estas questões 
sensíveis acha que não pode haver oportunismo político, nem cinismo político. Todos perdem. Aqueles que 
pensam que ganham com isto estão a ferir de morte a democracia e as pessoas perdem a confiança em 
todos, porque também é testemunha que alguns que estão aqui nesta sala andaram, claramente, a 
aproveitar-se das situações que aconteceram e sabe que, politicamente, não ganharam nada com isto, 
porque as pessoas também não vão votar nelas. Se alguém pensa que ganha votos com estes assuntos 
está muito enganado e não deve. 
O que todos têm que fazer é garantir que há um regulamento que deve ser cumprido. Todos devem 
participar com opiniões concretas e não alimentar mentiras, nem desacreditar o município, porque quando 
atacam a Câmara desta maneira estão-se a desacreditar a todos e ao próprio concelho, e ninguém ganha 
nada com isto. Nada. E do ponto de vista político é um processo errado e que pode sair caro a todos. 
Isto afasta as pessoas da participação política e da participação cidadã, e não podem aceitar isto. 
 
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 
Naturalmente, para quem não tem outras responsabilidades que não seja o criticismo em qualquer local, 
o regulamento altera-se facilmente e amanhã podia estar feito um novo. Quem tem responsabilidades tem 
que atuar de outra maneira e as coisas demoram tanto mais tempo quanto mais complexas são, quanto 
mais detalhe é necessário, quanto mais é preciso analisar a experiência e analisar aquilo que é para fazer. 
Portanto, o regulamento está a ser atualizado ao ritmo que os regulamentos municipais o têm sido, que é 
um ritmo adequado às necessidades, adequado às alterações legislativas, adequado ao garantir o bom 
funcionamento da Câmara e é o ritmo a que, também este, está a ser atualizado. 
Depois, foram aqui ditas mentiras. Não havia óleos nas campas. Não havia óleos no meio do cemitério. 
Havia, dentro de um armazém, materiais diversos. É um armazém. É um espaço que não tem nada a ver 
porque não há ali nada guardado que tenha a ver com o tratamento de corpos, que tenha a ver com 
sepulturas ou que tenha a ver com outras coisas. Estão lá ferramentas, estão lá detergentes e estavam, 
transitoriamente, uns garrafões de óleo à espera de serem transportados para o seu destino final. 
É mentira que tenha havido qualquer intervenção externa. Não houve nenhuma intervenção externa, não 
houve nenhuma entidade externa a atuar sobre coisa nenhuma, portanto é uma pura invenção, à 
semelhança de tantas outras que aqui vão sendo produzidas regularmente. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Pediu para fazer um pedido de esclarecimento porque, na sequência da intervenção do Sr. Presidente, lhe 
surgiu uma dúvida que pretende ver esclarecida. 
Assim perguntou se, relativamente à existência de bidons com óleos armazenados no cemitério, o 
município teve ou não teve a visita e a participação da IGAMAOT. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar algum esclarecimento. 
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Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Respondeu que não teve. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a resposta ao pedido de esclarecimento feito ao Sr. Presidente da Câmara, submeteu a proposta 
a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
6 – Relatório e Contas do Ano de 2018 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 10/04/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, foram elaborados o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 
ano de 2018, pelo que se submete os mesmos a apreciação e votação da Câmara Municipal, para posterior 
aprovação pela Assembleia Municipal.” 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre o relatório que é apresentado não vai estar aqui a repetir aquilo que é dito no texto, que é bastante 
extenso e que se procura que seja bastante detalhado, para dar um retrato exaustivo da atividade 
municipal. Ainda assim, tem metade do tamanho da totalidade dos relatórios produzidos em cada um dos 
serviços, como é natural, porque não podia ser tudo transcrito. É preciso harmonizar e condensar. 
Procuraram obter um equilíbrio entre a informação que, não só os eleitos locais como os munícipes, têm 
direito e daí a maneabilidade do texto, para que não fosse algo tão grande que ninguém se atrevesse 
sequer a ler. Por isso, vai-se centrar apenas nas questões orçamentais, destacando alguns números e os 
principais aspetos que lhe parecem ser os que caracterizam o exercício de dois mil e dezoito. 
Há uma evolução positiva, modesta, na verdade, mas positiva das receitas municipais, portanto do 
orçamento municipal, uma tendência que continua, uma tendência que vem desde os últimos anos, que 
é, naturalmente, importante e que significa uma recuperação da capacidade de ação do município, mas 
como disse, é modesta. Não se trata aqui de alterações que alteram de forma profunda a estrutura 
orçamental do município, a sua capacidade financeira, mas há uma evolução positiva que se traduziu num 
acréscimo final, em relação ao ano de dois mil e dezassete, de seiscentos e noventa e sete mil euros. 
Um aspeto que também queria destacar é o cumprimento das provisões. Há um grau de realização da 
receita e da despesa global de noventa e um virgula sete e de oitenta e nove por cento, respetivamente, 
demonstrando o rigor orçamental da Câmara Municipal da Moita e, de facto, uma preocupação em, desde 
logo na elaboração do orçamento, serem fiéis áquilo que realmente é expectável no exercício seguinte e 
depois, ao longo desse mesmo exercício, ir mantendo a atenção e promovendo as alterações e as 
correções necessárias para que cheguem ao final do ano com valores desta natureza. 
Queria destacar, no que diz respeito à receita, a verificação de um facto que não acontecia já há alguns 
anos, que é haver uma evolução positiva em todos os grandes agregados da receita, e não só das 
transferências do orçamento de Estado que, como sabem, têm vindo a ser atualizadas anualmente e, 
portanto, há aí uma evolução, mas também nos diversos impostos e nas diversas receitas, coisa que não 
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acontecia porque, nalguns casos, houve diminuições nos anos anteriores, noutros casos tem havido 
flutuações. 
Este resultado, de todos os impostos diretos terem tido um acréscimo positivo na receita, que não se 
deveu, como é sabido, a alterações de taxas, porque não existiram alterações de taxas, refletem uma 
melhoria da situação económica, um reanimar das atividades económicas e das atividades que produzem 
estas receitas, e isso é um facto. Não só é bom do ponto de vista estritamente orçamental, mas também 
por aquilo que ele representa, o que é também de assinalar como muito positivo. 
Do ponto de vista da despesa, há uma evolução das despesas em alguns agregados, também com algum 
significado, e estão a falar de um acréscimo global de, exatamente, seiscentos e noventa e sete mil euros, 
correspondentes a dois virgula três por cento. As despesas correntes cresceram um virgula nove por cento 
e as despesas de capital cresceram três virgula cinco por cento. 
Nos principais agregados de despesa há a destacar o crescimento das despesas com pessoal, que é um 
crescimento normal por dois motivos. Como sabem, dois mil e dezoito foi o ano do desbloqueamento de 
carreiras, de progressão salarial para parte dos trabalhadores por via desse desbloqueamento de 
carreiras, de cessação de todos os cortes que vigoraram durante anos e isso, por si só, contribui para um 
acréscimo das despesas com pessoal. 
Houve, como esta Assembleia também acompanhou, a inclusão de trabalhadores precários no quadro da 
Câmara e houve algumas contratações. O saldo final das contratações, entre saídas, por aposentação ou 
outras razões, e as entradas, em resultado dos concursos que decorreram, não é muito expressivo. Ainda 
assim, estes vários fatores conjugados, explicam este aumento da ordem dos quatrocentos mil euros nas 
despesas com pessoal, que continua a ser, naturalmente, o maior agregado de despesa da Câmara 
Municipal, portanto tem esta importância orçamental muito expressiva. 
Também houve um acréscimo nas aquisições de bens, um acréscimo não muito expressivo, e houve uma 
diminuição nas aquisições de serviços para a qual também contribuiu, exatamente, entre outros fatores, 
a transferência de despesa através dos trabalhadores que antes tinham recibo verde, uma vez que a 
natureza da despesa associada a esses contratos transferiu-se para as despesas com pessoal, e isso 
contribui para esta despesa, não a explicando na sua totalidade. 
Outro aspeto que importa continuar a referir, porque tem um peso bastante expressivo na execução 
orçamental, são os encargos com o pagamento da dívida de médio e longo prazo. O serviço da dívida, que 
tem o valor de dois milhões e meio de euros por ano, tem vindo a ser cumprido ao longo dos últimos anos 
e aproxima-se do fim, portanto a dívida de médio e longo prazo tem vindo a diminuir a este ritmo, sendo 
que faltam dois anos de pagamento de valores idênticos a este, dois mil e dezanove e dois mil e vinte. A 
partir de dois mil e vinte um há ainda um valor residual, que é inferior a um terço deste, e a partir daí 
passam apenas, para já, a ter um serviço da dívida respeitante ao empréstimo que foi contraído para 
financiamento do programa Portugal 2020, que tem um valor, como se recordam, bastante pequeno, na 
ordem dos trezentos mil euros ano. 
É com certeza um peso significativo nas disponibilidades, uma vez que é um serviço que consome uma 
parte importante das disponibilidades e que permitirá, quando cessar, naturalmente, um fôlego diferente 
na sua ação, mas é uma realidade que se mantém por mais dois anos. 
A dívida a fornecedores mantém-se nos níveis que têm sido habituais e o que transitou de ano corresponde, 
aproximadamente, a dois meses de faturação, o que é normal face aos prazos de pagamento que têm 
cumprido a lei de compromisso de pagamentos em atraso e que, em nenhum acaso, ultrapassam o prazo 
dos noventa dias, portanto não entram em incumprimento e têm um tempo médio de pagamento que se 
tem mantido, também nos últimos anos, em torno dos noventa dias. Às vezes um bocadinho mais, outras 
vezes um bocadinho menos, em função dos períodos do ano de maior ou menor fôlego da tesouraria, que 
tem a ver com os ciclos de recolha de receitas. 
Porque considera que, no essencial, as questões principais estão apresentadas, ficará a aguardar as 
questões que forem apresentadas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra João Palma do PS 
A primeira questão que tem a colocar diz respeito a uma dependência das transferências que, aliás, 
verificam, em comparação, uma tendência no sentido do aumento dessa dependência, pelo que 
questionam como está o executivo a procurar aumentar as receitas de origem própria, diminuindo essa 
dependência. 
Quanto à taxa de execução verificam uma descida, quer nas despesas correntes, quer nas despesas de 
capital, relativamente ao exercício anterior, pelo que questionam se o executivo identifica alguma razão 
especifica neste exercício para tal diferença. 
Também têm uma taxa de execução das despesas de capital relativamente baixa e volátil, o que é ainda 
mais problemático considerando que têm valores algo baixos de investimento, uma vez que estão a falar, 
considerando a receita total, de um valor que nem chega aos doze por cento da receita que é aplicada em 
investimento, portanto questionam o que é que se tem procurado fazer a esse respeito. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Na rúbrica “Trânsito e Rede Viária”, quando se discrimina em percentagem a repintura da sinalização 
horizontal e das passagens para peões, as ditas passadeiras, é indicado zero por cento nas freguesias do 
Rosário e Sarilhos Pequenos, ou seja, durante o ano de dois mil e dezoito não houve nenhuma repintura 
nem nas passadeiras nem na sinalização horizontal. Será que não havia necessidade nestas duas 
freguesias? 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Este documento que aqui é apresentado, e já foi referido pelo Sr. Presidente, é um documento muito 
completo e muito exaustivo, diria mesmo, que é um documento de grande interesse para quem quer, 
verdadeiramente, conhecer o concelho e, de boa fé, conhecer toda a atividade municipal, que está aqui 
plasmada, está aqui com rigor e com transparência a ser apresentada a esta Assembleia. 
O Sr. Presidente, na sua intervenção, já fez alguns considerandos contabilísticos, no entanto, gostaria, 
frisando o aspeto que isto não é apenas um documento contabilístico, é um documento da atividade 
municipal, é um documento que refere, exatamente, a atividade politica do município e, naturalmente, não 
é desligado da situação do contexto nacional e do contexto do país, de mencionar que uma coisa das 
coisas que aqui é, exatamente, referida tem a ver com o ligeiro aumento das receitas relativamente ao ano 
transato. Isto, sublinhe-se, apesar de alguma atualização das transferências da administração central, que 
continua a não haver o cumprimento da Lei das Finanças Locais. Mais um ano. Mais um ano em que o 
Relatório e Contas não consegue trazer aqui que o Governo, neste caso, o Governo do Partido Socialista, 
cumpre a lei no seu rigor, nomeadamente, a Lei das Finanças Locais. 
Apesar de tudo, e em abono da verdade, refletindo alguma reanimação da economia há aqui, de facto, 
algum aumento de receita. Não existiu aumento de taxas municipais e, de facto, esta receita reflete-se. 
Também assinalam como muito positivo o aumento da despesa. Normalmente, o aumento da despesa é 
sempre assinalado como um fator negativo, mas querem assinalá-lo como um fator muito positivo por se 
tratar, neste caso, do aumento de despesas com o pessoal, por algum descongelamento de algumas 
carreiras. Algumas promessas ainda estão por cumprir, mas verificou-se, de facto, em relação aos anos da 
troika, algum descongelamento de carreiras. 
A admissão de pessoal continua, ainda assim, a ser bastante insuficiente para repor, nomeadamente, ao 
nível dos serviços operacionais, toda aquela capacidade de intervenção que o município já teve em anos 
anteriores e que, com a purga de operacionais da autarquia, ainda não conseguiu, de facto, ser reposta. 
Também a questão da inserção dos trabalhadores precários, que já aqui foi referida, embora com diversas 
definições e diversas formas eles também existiam e, infelizmente, nalguns setores da administração 
pública ainda continuam a existir. 
Assinalar também positivamente a diminuição, de facto, da aquisição de serviços externos, porque isto 
também reflete a capacidade do saber fazer e a capacidade de poder responder, e responder em tempo, 
perante as necessidades que a população precisa e aqui, mais uma vez, o trabalho dos trabalhadores 
municipais é fundamental, porque podem pensar em externalizar serviços, fazer outsourcings, que o 
mercado resolve tudo, no recurso ao exterior, na privatização, mas a necessidade objetiva e imediata da 
resolução de um problema de rutura de águas, de entupimento da rede de saneamento, de reparação de 
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um abatimento de uma estrada, não se coaduna com uma aquisição de serviços ao exterior, é a resposta 
imediata que é dada pelos serviços no dia a dia, e isso é, de facto, de assinalar. 
Quis também assinalar a questão relativa ao pagamento deste empréstimo de longo prazo que tem vindo, 
rigorosamente, a ser pago, a ser amortizado, e que sendo, de facto, um encargo que existe atualmente, 
não podem esquecer que ele serviu, exatamente, para um grande salto qualitativo das infraestruturas do 
concelho e, nomeadamente, da atividade do concelho. 
Por último, quis também destacar a questão do rigor e do prazo médio de pagamento a fornecedores e no 
cumprimento da lei dos compromissos. De facto, em torno da atividade municipal existe também a 
economia privada, existe a atividade das empresas e é de enaltecer que o município, enquanto entidade 
de bem, e acima de tudo bem gerido, tenha este cumprimento, e até alguma redução, relativamente ao 
prazo de pagamento a fornecedores, porque é, naturalmente, necessário recorrer ao trabalho das 
empresas, mas também elas têm os seus encargos e, contrariamente a outros municípios, o município da 
Moita pode, de facto, orgulhar-se por este prazo médio de pagamento a fornecedores ser dos mais 
reduzidos, e no estrito cumprimento da lei. 
É por estes aspetos, e outros que não vai referir para não ser mais exaustivo, que a bancada da CDU, 
naturalmente, vota favoravelmente este documento. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Disse ter apenas uma análise muito sucinta sobre alguns dados das contas do município em dois mil e 
dezoito e que, tal como o Sr. Presidente referiu, há uma boa concretização face ao orçamentado, na ordem, 
mais ou menos, dos noventa por cento. 
Por outro lado, e pensa que uma coisa tem a ver com a outra, há um fator, quanto a si, deveras negativo, 
mas que tem a ver com esta concretização dos objetivos, que é as despesas com investimentos serem 
sensivelmente, como o João Palma referiu aqui, doze por cento das receitas totais, e assim se explica, 
facilmente, como é que se concretiza um orçamento, porque fazer um orçamento e concretizar despesas 
correntes é sempre muito mais simples do que concretizar um orçamento onde haja, realmente, 
investimento, coisa que há anos não existe no município da Moita. 
Como última nota, foi congratulado pelo Sr. João Faim e o Sr. Presidente da Câmara também referiu, e é 
um facto, as despesas com pessoal subiram, tal como houve um ligeiro incremento das receitas, o que é, 
nitidamente, consequência das políticas do Governo central. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Gosta sempre de ouvir, num tom mais bem-disposto, o seu amigo Jorge Beja a falar das contas da Câmara, 
o que é sempre um prazer e acha que também têm que ter aqui uma postura construtiva. 
Cada um olha para os números como entende, mas dizer que não há investimento no concelho da Moita 
há anos e depois dizer que só há investimento no concelho da Moita devido aos governos é uma coisa que 
lhe dá para rir. Aguentou-se, mas não é verdade e desafia o Sr. Jorge Beja a apresentar dados, dados que 
o próprio tem, mas não vai apresentar. Tem dados. Tem dados de há quarenta anos. 
Aliás, tem dados de todos os anos e lembra-se perfeitamente de, nuns anos em que era o governo 
socialista que estava no poder, e tinham aqui pessoas na sala com responsabilidades governativas, ou 
pelo menos delegadas, porque não sabe bem como é que aquilo funcionava, terem cortado oitenta e três 
e oitenta e sete por cento de investimento do poder central no concelho da Moita. Oitenta e três e oitenta 
e sete. Lembra-se disto, e foi há pouco tempo, não foi assim há tanto tempo, portanto dizer isto é uma 
barbaridade de todo o tamanho. 
Há investimento, há o investimento adequado e há o investimento que não vai hipotecar o futuro dos 
nossos filhos nem dos nossos netos. Há aí um investimento tão grande que até os desafiava para um dia, 
e não sabe se é possível, pedirem para acompanhar, por exemplo, as inspeções da autoridade de saúde 
às escolas que são da responsabilidade do município e das freguesias, e ouvirem o que as pessoas que 
trabalham na saúde dizem das nossas escolas, até em comparação com municípios vizinhos. Oiçam. 
Aquilo é investimento todos os dias, investimento nas crianças. 
Agora, nas escolas que são da responsabilidade do poder central, faltam pavilhões. A escola secundária 
da Baixa da Banheira, que conhece bem, tem um sistema de esgotos de há quarenta anos que faz com 
que os miúdos estejam nas aulas com cheiro a esgoto por todo o lado, tem coberturas de amianto, portanto 
não brinquem com isto, devem sim discutir. Se o investimento é curto deviam ter mais investimento da 
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Câmara? Deviam fazer o quê? Que obras é que faziam? As que são essenciais? Não deviam ter feito as 
obras de saneamento básico do Penteado? Não? São opções que discutem e o PS nunca as acompanha. 
Têm um modelo diferente e é legítimo que tenham, agora dizer coisas que não são propriamente 
observáveis é que é grave. Não há aqui mais investimento do poder central, nem nunca houve, do que o 
investimento do município, e até das freguesias. Arrisca-se a dizer que, nalgumas freguesias, há mais 
investimento das freguesias do que do poder central em alguns anos porque tem a certeza. Tem a certeza 
que algumas freguesias têm mais investimento das freguesias do que do poder central, portanto dizer isto 
não é verdade, e estão aqui para falar a verdade. 
Por último, há outra coisa que, como munícipe, não aceita, e como dizia, votam a favor, votam contra, têm 
modelos de sociedade diferentes, tudo certo, não vão é branquear as necessidades, e até desafia o Sr. 
Jorge Beja, se ele quiser, para uma conversa lá fora para que ele lhe diga quais são as coisas mais 
importantes, neste momento, para o concelho da Moita, o que é que falta fazer, e se são da 
responsabilidade do município ou se são da responsabilidade do poder central que ele apoia. 
Para si as coisas que mais falta fazem, e algumas têm sido atingidas não pelo Governo, como é dito, mas 
sim coisas em que o município tem um papel importante, e sempre teve. Um exemplo concreto, que não 
vai ser para este, vai ser para o outro, e que já tem não sei quantos pais, é a questão dos passes, porque 
os munícipes vão pagar aquilo. Os munícipes vão pagar aquilo, no entanto, foi discutido durante vinte anos 
e foi chumbado por muitas pessoas que agora vêm distribuir papéis a dizer “fomos nós”. Não. Foi muita 
gente. O que sabem é que o Partido Socialista sozinho nunca quis fazer aquilo. Sozinho nunca quis fazer 
aquilo. Foi obrigado a fazê-lo e depois fez uma artimanha engraçada, porque foi obrigado a fazê-lo e 
anuncia, como o ministro disse, que era uma coisa dos socialistas, mas quem paga são os munícipes e as 
câmaras municipais, o que é uma coisa gira. 
Voltando ao Relatório e Contas, é honesto, podia ter umas “flores e umas coisas”, que também é outra 
coisa que se assiste noutros lados, mas não. Outra coisa que também não tem é a máscara do 
investimento fictício, que também se pode fazer, e também já viram relatórios e contas com coisas 
engraçadas, e o que está ali é observável, e não é verdade que o poder central invista mais no concelho 
da Moita do que o município. 
Terminou repetindo que há freguesias no nosso concelho que, nos últimos dez anos, investiram mais no 
seu território do que o poder central. 
 
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 
Quanto às primeiras questões colocadas, estão a discutir o Relatório e Contas sobre os objetivos políticos 
e as políticas traçadas. A oportunidade é a discussão do orçamento, dos planos de atividades e de outra 
documentação que a Câmara produz, pelo que, hoje, não irá entrar nessa discussão. 
Sobre as outras questões, naturalmente, as intervenções que ocorrem relativamente a marcações de 
trânsito, a sinais de trânsito, ou de qualquer matéria, ocorrem em todas as freguesias, ocorrem de acordo 
com as necessidades, ocorrem regularmente ao longo do ano, portanto nenhuma freguesia fica de fora da 
intervenção municipal. 
Quanto às últimas questões, e em primeiro lugar, há uma falácia enorme em torno desta dicotomia, ou 
pretensa dicotomia, entre investimento e despesas correntes. Naturalmente, a evolução do poder local, a 
evolução dos nossos municípios e a evolução dos serviços às populações que os municípios prestam 
teriam que acarretar, inevitavelmente, um aumento muito significativo das despesas correntes e uma cada 
vez maior proporção das despesas correntes na despesa total do município, porque quanto mais serviços 
se tem, quanto mais equipamentos se tem, mais crescem as despesas correntes. 
Portanto, não é expectável que se ande permanentemente a fazer grandes investimentos, a construir 
novos equipamentos, até porque, cada vez que se constrói um equipamento, acrescem as despesas 
correntes. O equipamento constrói-se num ano, a despesa corrente que ele implica fica para sempre, 
portanto esta proporção tem que ser assim. É, naturalmente, assim, e é tão “naturalmente assim” que é 
reconhecida nas transferências do orçamento de Estado, que transfere noventa por cento da verba em 
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orçamento corrente e apenas dez por cento em orçamento de capital, ou seja, este é o reconhecimento 
de que isto é assim. 
Outra questão é que, evidentemente, podiam ter mais investimento. Evidentemente, há coisas por fazer e, 
enquanto houver coisas por fazer, há onde investir, mas evidentemente também que as limitações nunca 
deixarão de existir. São hoje menores do que já foram, hão de ser, no futuro, ainda menores do que são 
hoje, e já referiu um dos elementos que vai contribuir significativamente para isso, que é o fim do 
pagamento do empréstimo de longo prazo e o serviço da dívida de montante tão elevado como é 
atualmente. Isso, só por si, vai introduzir, pelos menos, dois milhões de euros de disponibilidades a partir 
de dois mil e vinte e um, o que, naturalmente, vai reforçar a capacidade de investimento, mas, neste 
momento, as contas são o que são e não são más na conjuntura, não só municipal como na conjuntura 
nacional. 
Como já foi aqui referido e bem, porque não o tinha dito e deve ser das primeiras coisas a dizer, a Lei das 
Finanças Locais nunca foi cumprida. Continua a não ser transferida para os municípios a verba que a Lei 
das Finanças Locais determina como a participação das autarquias nas receitas dos impostos do Estado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; uma abstenção do PAN; oito votos contra do PS. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“Face ao Relatório e Contas 2018 ora apresentado confirma-se a manutenção de uma atuação assente 
quase que exclusivamente na gestão do quotidiano. Ano após ano, década após década, o Município da 
Moita, por opção da CDU, acusa a ausência de uma atuação reformista. 
No ano de 2018, o investimento face à receita total fica muito aquém do expetável, não chegando a 
representar 12% da receita total e apenas 54% das despesas de capital. Num concelho em que a CDU 
opta por aplicar as receitas em despesas correntes, pouco sobra para o investimento e consequente 
desenvolvimento do Município da Moita, apesar das receitas provenientes do Orçamento do Estado terem 
vindo a aumentar de ano para ano durante a Governação Socialista. 
De facto, nos últimos 5 anos, nunca o município da Moita recebeu tanto em valor de transferências do 
Orçamento de Estado como em 2018, consequência da política de reforço de autonomia do poder local 
seguida por este Governo Socialista. Ainda assim, este executivo não foi capaz de executar 11% da 
despesa prevista no Orçamento de 2018, piorando a execução face ao exercício anterior. Aliás, a 
concretização do orçamento recaí sobre as despesas correntes o que mal seria porque o grosso é de 
pagamento de salários. 
Numa conjetura económica favorável e de maior cobrança fiscal, em que existe propensão à criação de 
novos projetos e atração de investimento, a falta de dinamismo pelo executivo CDU denota uma 
incapacidade de serem reformistas, mantendo a preferência pela continuidade da dependência de fontes 
de financiamento alheias à capacidade de autofinanciamento. 
Estranhamos, por isso, que o executivo se congratule por este relatório e contas, enquanto parte do 
“projeto e da visão de progresso e desenvolvimento que [têm] para o concelho da Moita” (como surge na 
página 1 da Introdução). Este estado de negação, que só por si é criticável, inviabiliza a autoavaliação 
transparente que, a existir, podia ser motor da construção de um projeto de efetivo progresso para o 
concelho, um projeto que permita dotar o concelho da Moita de dinâmicas distintivas e, por conseguinte, 
atrativas às vistas largas. 
Não podemos, por isso, deixar de criticar a política seguida que nada tem de progresso e desenvolvimento, 
e que tem, isso sim, o ‘dom’ perverso de condenar este concelho e os seus munícipes a uma continuada 
estagnação, demonstrada pelos indicadores de desenvolvimento. 
Na falta de políticas efetivas de desenvolvimento, o executivo opta por apresentar um documento que não 
avalia o seu desempenho face às expectativas dos munícipes e promessas feitas nos últimos 44 anos, 
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limitando-se em grande parte a descrever de forma exaustiva atividades desenvolvidas por iniciativa de 
outras entidades. 
Face ao exposto, e não nos revendo na realidade que o Relatório e Contas expressa, uma realidade que 
demonstra a fragilidade das opções da ex-maioria absoluta da CDU, votamos contra este Relatório e 
Contas.” 
 
Declaração de Voto da CDU entregue na Mesa por João Faim 
“As contas do Município da Moita relativas ao exercício de 2018 refletem uma vez mais, o rigor e a 
competência da gestão CDU, ao serviço da população, no rigoroso cumprimento dos compromissos do 
mandato autárquico. 
Estas pautam-se por um elevado grau de execução orçamental, por um ligeiro aumento das receitas, pela 
redução das despesas, pela otimização dos recursos e pela continuidade dos investimentos efetuados nos 
anos anteriores. 
Refletem também a capacidade do Município, no recurso aos fundos comunitários e demonstram em 
simultâneo, que a dívida de empréstimos de médio e longo prazo, contraídos para a comparticipação do 
Município nos investimentos dos anteriores quadros comunitários, continuam a ser amortizados. 
Comprova também a justeza e o realismo da posição da CDU na votação do orçamento e também na 
redução do valor dos impostos sem, contudo, comprometer a sustentabilidade das finanças municipais. 
O Município da Moita continua a sofrer com o incumprimento da Lei das Finanças Locais, com a subtração 
de centenas de milhares de euros das suas receitas e pelos reflexos de um contexto socialmente muito 
difícil para as famílias e para a população em geral, fruto das medidas resultantes dos PEC’s e da Troika, 
por sucessivos governos com políticas de direita e que, apesar de tudo, não foram ultrapassadas no atual 
contexto governativo. 
Destaque ainda, para o insuficiente número de trabalhadores, na administração pública e nas autarquias 
em particular, principalmente nas áreas operacionais, o que apesar de novas contratações no Município 
da Moita, só com o grande esforço e a dedicação dos trabalhadores, torna possível assegurar a prestação 
de um serviço público de qualidade à população. 
Esta situação acarreta ainda o aumento da média etária dos trabalhadores da autarquia, bem como a 
sobrecarga de mais tarefas para os trabalhadores disponíveis, de modo a fazer face ao exigente serviço 
público e aos crescentes desafios que se impõem às autarquias e dão assim razão à luta dos 
trabalhadores, por carreiras dignas e melhores salários, que o governo teima em não corrigir. 
Reiteramos, o nosso público reconhecimento do mérito e o agradecimento, aos trabalhadores do 
município, pelo seu esforço e empenho, os quais tornaram possível cumprir as atividades e o plano 
traçados para o ano de 2018. 
A execução orçamental e as contas apresentadas no documento aprovado pelo executivo municipal, são 
rigorosas e estão em conformidade com as exigências das normas da contabilidade pública, tal como 
atestado no parecer independente do Revisor Oficial de Contas. Tal facto, a par do muito que foi feito ao 
longo de 2018, em obras e ações, das quais se destaca o excelente projeto “Moita Património do Tejo” na 
defesa e promoção do património e da cultura ribeirinha, demonstra bem o rigor, a competência, a 
honestidade e a transparência da gestão autárquica da CDU, honrando os compromissos assumidos com 
a população. 
Apesar das dificuldades, ressalta à vista que a situação financeira da autarquia continua no caminho da 
estabilidade, fruto da boa gestão, destacando-se a redução do endividamento a médio e a longo prazo, 
constatando-se que o Município da Moita está em boa situação e equilíbrio financeiro. 
Assinalamos negativamente a falta de investimentos da administração central no Concelho da Moita, o 
que penalizou uma vez mais as populações. O governo, em matérias que são da sua responsabilidade 
direta, continua a faltar com investimentos cruciais no nosso Concelho, tal como em áreas como a saúde, 
a educação ou a segurança, de que são exemplos o anunciado, mas mais um ano passou sem que fosse 
construído, centro de saúde da Baixa da Banheira, o pavilhão desportivo na escola Fragata do Tejo, o apoio 
à recuperação do edifício antigo quartel dos Bombeiros e a necessária construção do quartel das forças 
de segurança na Moita. 
Em matérias que são da sua responsabilidade direta, o governo procura sim transferir mais competências 
e obrigações para as autarquias, sem que transitem para as mesmas os meios financeiros, técnicos e 
recursos humanos necessários, impondo de modo irresponsável a “descentralização” forçada. 
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Este documento corresponde assim a um retrato fiel e sério das contas e da principal atividade 
desenvolvida pelo Município ao serviço das populações, em prol da cidadania, do bem-estar social e da 
qualidade de vida, pelo que entenderam os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal votar 
favoravelmente o Relatório e Contas de 2018, submetido a este órgão.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em conformidade com o nº2 do artigo 27º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita a presente 
sessão foi suspendida, tendo continuação numa segunda reunião a realizar dia 23 de abril de 2019, às 
21 horas. 
Suspendida a ordem do dia, deu indicação à 2ª Secretária, Tânia Ribeiro, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do 
PAN. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, eram zero horas e trinta e seis minutos do dia 
vinte e três de abril de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

A 2ª Secretária 
 
 

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


