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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/04/2019 

2ª Reunião – 23/04/2019 

 

Aos vinte e três 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 segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de vinte e dois de abril de dois mil e dezoito, a fim de continuar a deliberação da 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: 
- Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
- Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
- Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio 
- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 

representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 
- Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira foi substituído pelo 

representante legal, o Secretário Jorge Manuel Marques da Silva 
 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Miguel 
Francisco Amoêdo Canudo e Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura. 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
- Nenhum munícipe presente pretendeu intervir. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
7 – 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
10/04/2019: 
 
“As modificações aos documentos previsionais agora propostas decorrem da necessidade de incorporar, 
no orçamento de 2019, o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância €977.421.  
Neste contexto, o exercício efetuado teve por princípio o reajustamento das dotações orçamentais, na 
medida em que algumas delas ficaram com dotações aquém das necessidades para o exercício 
orçamental de 2019, sendo necessário adequá-las, quer aos compromissos transitados, quer aos 
compromissos a assumir no presente ano económico. 
No quadro dos investimentos municipais incluídos no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
da AML foi aprovado pelo PO Lisboa, em 13/12/2018, o financiamento da operação 
“(Con)vivencial(i)dades”, inserida na Tipologia Idade +, cujo investimento total elegível ascende a 
141.449,27€, comparticipado a 50% pelo FSE, a realizar até ao ano de 2021. Há, assim, a necessidade, 
em resultado da aprovação da candidatura de reforçar a rubrica “Gestão de Projetos Sociais” em €40.476, 
por contrapartida de receita FSE (€28.247) e saldo orçamental (€12.229). 
Nos termos do Contrato-Programa celebrado entre o Município da Moita e a ARS-LVT para a instalação da 
Unidade de Saúde da Baixa da Banheira, foi submetida em tempo e aprovada pelo PO Lisboa, em 
20.03.2019, o financiamento da operação “Unidade de Saúde Familiar da Baixa da Banheira”, cujo 
investimento total ascende a 2.529.592,94€, dos quais 2.286.635,01€ serão comparticipados a 50% 
pelo FEDER, a que corresponde uma comparticipação de 1.143.317,51€, a realizar até ao final do ano de 
2020. 
O investimento não comparticipado será financiado pela ARS-LVT e pelo Município nos termos do referido 
Contrato-Programa (ARS-LVT componente Edifícios; Município da Moita componente Outros Serviços – 
Fiscalização). 
Para o efeito é criada a rubrica ““Unidade de Saúde Familiar da Baixa da Banheira”, com a classificação 
de PPI/orçamento 221.1/01.02.07.01.03.07.08, com a dotação global para o ano de 2019 e 2020 igual 
a €753.269 e €1.750.034, respetivamente, e receita consignada ao investimento, para 2019, igual a 
€749.672, nas componentes FEDER (€343.448) e OE (€406.224). 
Nesta medida, propõe-se a revisão ao orçamento e Grandes Opções do Plano conforme mapas que se 
anexam e posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que apresentam tem, do lado das receitas, três grandes agregados que são o saldo da gerência, 
do ano dois mil e dezoito, de novecentos e setenta e sete mil euros, as verbas resultantes do contrato-
programa assinado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para a construção 
da Unidade de Saúde Familiar da Baixa da Banheira, num valor total de dois milhões e meio de euros, e 
ainda uma verba referente a uma candidatura aprovada, designada por “(Con)vivencial(i)dades”, inserida 
na Tipologia Idade +. 
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Depois, estas três verbas entram no lado da despesa e, aquelas que são consignadas, quer do contrato-
programa, quer da candidatura, entram diretamente nas rubricas que dizem respeito a essas realizações, 
e o saldo de gerência é distribuído em cerca de um terço para completar a verba necessária à 
comparticipação municipal no Fundo Metropolitano de Transportes, isto é, como já aqui referiram 
anteriormente, este novo modelo de gestão dos transportes rodoviários e, em concreto, aquilo que já está 
em vigor, que é o novo passe para a Área Metropolitana de Lisboa, é suportado numa repartição de 
encargos entre o orçamento de Estado e os municípios. 
A distribuição de verbas pelos municípios foi baseada em critérios que têm a ver com a sua dimensão, 
quer territorial, quer populacional, e ao município da Moita cabe uma verba anual que este ano, por o 
sistema só ter entrado em funcionamento em abril, é de seiscentos e trinta mil euros, portanto não ficou 
totalmente dotada no primeiro orçamento, aprovado no final do ano passado, e agora é preciso reforçar 
em cerca de um terço, e o saldo de gerência é destinada a esse fim. O restante distribui-se em diversas 
rubricas, em função da avaliação que se fez, neste momento, de necessidades até ao final do ano, quer 
em despesas correntes, quer em despesas de investimento, portanto há uma distribuição bastante 
diversificada desta verba, não havendo, no entanto, alterações, criação de rubricas novas, além destas 
duas que já referiu antes, da Unidade de Saúde Familiar e da Tipologia Idade +. 
 
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 João Palma do PS 
O Sr. Presidente referiu aqui algumas das alterações presentes nesta revisão do Orçamento e Grandes 
Opções do Plano, mas queria, para além dessas, questionar os aumentos de dotação das empresas 
públicas municipais, intermunicipais, associações de municípios, organização de desenvolvimento de 
serviços municipais, portanto perceber o que é que presidiu a este aumento de dotação. 
Também há aqui um contraste entre uma dotação atual de dois mil euros e uma inscrição, que surge agora 
na revisão, de cento e quatro mil euros para a remoção de resíduos urbanos. 
Tem também uma nota, porque há algo que não encontra e tem ideia que, na altura da aprovação deste 
orçamento, houve o compromisso de inscrever agora, neste momento de revisão ao Orçamento e Grandes 
Opções do Plano, uma dotação num pelouro de um vereador que, francamente, agora não se recorda 
quem, mas crê que o Sr. Presidente saberá esclarecer esta questão. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Antes de mais, um pequeno preâmbulo, porque ontem falou-se muito em falta de investimento e, 
realmente, estas alterações vêm mostrar que afinal há investimento, e há investimento do município. 
Mas, estas informações foram feitas num contexto em que, por exemplo, o atual Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, numa apresentação do Plano Nacional de 
Investimentos, fez questão de frisar “atenção que a restrição orçamental obriga a fazer escolhas”, e as 
escolhas que este município tem feito têm sido de procurar os fundos disponíveis, nacionais e 
comunitários, todos aqueles que consiga capturar para o seu território, de modo a alavancar a despesa de 
investimento social, como está aqui numa das medidas, e investimento em material e equipamentos. 
Infelizmente, este é um exemplo das autarquias, e arrisca a dizer que é da esmagadora maioria das 
autarquias, que não é seguido pelo Governo, porque se fosse seguido pelo Governo a taxa de execução 
dos programas comunitários não era tão baixa como aquela que existe neste momento, à custa de um 
determinado deslumbramento por um défice zero, que tem deixado o país muito abaixo do 
desenvolvimento que podia ter. 
Mas, o maior volume desta alteração em particular, vem para um projeto sobre o qual, curiosamente, nos 
últimos dias, teve oportunidade de encontrar uns escritos que estavam guardados lá por casa, e não se 
recorda da data, mas foi nos finais dos anos cinquenta ou sessenta, em que foi publicado no jornal “A 
Capital” que um banheirense reclamava um centro de saúde para a Baixa da Banheira, o centro de saúde 
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que, se não se engana, funcionou provisoriamente num edifício na Rua Padre José Feliciano, durante 
algumas dezenas de anos, até ter ido depois para o edifício atual, já nos anos oitenta. 
Quer com isto dizer que este é apenas um passo, mas um passo de uma luta de décadas, uma luta da 
população, que foi acompanhada pelas autarquias do concelho da Moita, muitas vezes contra a opinião 
de outros que diziam que existiam outras opções e, durante décadas, bloquearam este investimento, e é 
uma luta de décadas porque sabem que do céu só a chuva e, mesmo assim, a chuva não cai sempre onde 
faz falta, cai mais nuns sítios do que noutros. 
 
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 
Como referiu, a aplicação das verbas do saldo de gerência distribui-se por diversas rubricas, já existentes 
no orçamento, que estavam insuficientemente dotadas, portanto não há nenhuma outra explicação a não 
ser esta. À partida, elas estavam insuficientemente dotadas face áquilo que são os níveis médios de 
encargos que essas rubricas têm e estavam-no, naturalmente, na perspetiva que, quando se faz o 
orçamento no final do ano, saberem que vão ter um saldo de gerência que depois vai permitir reforçar 
essas rubricas, e este é um processo normal, não há despesas novas, não há rubricas novas, há apenas 
a dotação necessária para fazer face aos encargos previstos para o ano. 
Quanto ao resto, face à pergunta em que não sabia bem do que é que estava a falar, também não sabe 
do que é que estava a falar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
8 - Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o Ano de 2019 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
10/04/2019: 
 
“O atual modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços, nestes termos foi em 
reunião realizada em 30 de outubro de 2018, deliberado pelo executivo Camarário, aprovar a proposta de 
mapa de pessoal para o ano de 2019, posteriormente aprovada em sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 30 de novembro de 2018. 
Informam os serviços que, no âmbito de tarefas realizadas por técnicos superiores, ao nível do 
Departamento de Administração e Recursos Humanos/Divisão de Administração e Finanças, assistentes 
técnicos, designadamente no Balcão de Atendimento ao Munícipe, Gabinete Jurídico, Departamento de 
obras e Serviços Urbanos e Departamento de Assuntos Sociais e Cultura, e ainda em tarefas realizadas 
por assistentes operacionais, ao nível da construção civil e apoio nas salas dos Jardins de Infância, da rede 
publica existentes no concelho, entre outras, os recursos humanos são insuficientes, devido à progressiva 
saída de trabalhadores por motivos de aposentação, verificada nos últimos anos, o que têm impossibilitado 
dar cumprimento a algumas das competências e atribuições do Município. 
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Neste sentido, e tendo em conta o número de técnicos superiores, assistentes técnicos e operacionais, 
atualmente existentes no Mapa de Pessoal, verificam-se dificuldades na gestão dos recursos humanos, 
para as tarefas acima descritas. 
Assim, de forma a garantir em permanência o bom funcionamento de todos os serviços, e designadamente 
recorrendo à promoção de competentes procedimentos concursais para o recrutamento técnicos 
superiores, assistentes técnicos e operacionais, propõe-se a criação de 1 lugar de técnico 
superior/organização e gestão de empresas, 3 lugares de assistentes técnicos/assistentes 
administrativos, 4 lugares de Assistente Operacionais (3 lugares de Auxiliar de Ação Educativa e 1 lugar de 
pedreiro) todos a incluir no Mapa de Pessoal de 2019. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de alteração ao mapa de pessoal a aprovação da Câmara 
Municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 
do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que está aqui vem, de alguma forma, não diria propriamente inesperadamente, mas porque 
não estava nas previsões, e por isso vem agora, quando propuseram o mapa de pessoal para dois mil e 
dezanove, no final do ano passado, e a questão é que aquilo que está a ser proposto visa dar resposta a 
problemas que, entretanto, se agudizaram nestes primeiros meses do ano, designadamente, em relação 
aos assistentes técnicos. 
É um setor do nosso pessoal onde, até agora, tem sido possível colmatar as falhas através da mobilidade 
interna, portanto deslocando trabalhadores de um serviço para outro em função das necessidades, mas 
isso deixou de ser possível. Neste momento, já não conseguem fazer isso porque já estão nos limites da 
capacidade de trabalho deste grupo profissional. 
Ao longo destes anos de limitações à entrada de pessoal a prioridade foi sempre para os trabalhadores 
operacionais. Nestes últimos concursos que se abriram, e que já deram lugar, em alguns casos, também 
à entrada de pessoal em áreas operacionais, exatamente, porque as saídas que foram ocorrendo nesta 
área administrativa, como vulgarmente é conhecida, portanto os assistentes técnicos, foram sendo 
possíveis de colmatar, mas já não é e a situação agudizou-se com alguns problemas, entretanto, surgidos, 
problemas que têm a ver com situações pessoais, até de saúde, e de trabalhadores que estão ao serviço 
e que, de repente, têm um problema e deixam de estar. 
Portanto, precisam colmatar estas saídas e precisam de o fazer num curto-médio prazo, e fala em curto-
médio prazo porque abrir um lugar no mapa agora significa iniciar agora um processo concursal, o que 
significa que só daqui por alguns meses é que vão poder, efetivamente, admitir as pessoas, daí que 
precisem iniciar o processo agora para poder admitir as pessoas, na melhor das hipóteses, perto do final 
deste ano. 
Depois, também aproveitaram, já que estão a mexer no mapa de pessoal, para abrir mais alguns lugares 
de trabalhadores operacionais, porque se verificou que estão em falta, para poderem também iniciar os 
procedimentos para a sua contratação. 
Aquilo que, de alguma forma, é mais novo, porque não se tinha, até agora, equacionado, tem a ver com a 
contratação de um técnico superior na área de economia, gestão, cursos dessa natureza, porque têm 
poucos técnicos superiores nessa área. Aliás, têm dois e os dois exercem cargos de chefia, um é diretor 
de departamento e o outro é chefe de divisão. Até agora tem sido possível desenvolver o trabalho nesta 
base, mas estão a iniciar um processo de implementação da contabilidade de gestão, a chamada 
contabilidade analítica, ou contabilidade de custos, nos nossos serviços e, para depois dar 
desenvolvimento a essa nova ferramenta, precisam de um técnico superior que acompanhe essa área. 
Portanto, o que se pretende é iniciar agora um procedimento que leve à contratação de alguém nesta área, 
provavelmente, no início do ano que vem, porque estes concursos, previsivelmente, levam cinco a seis 
meses, portanto só no início do ano que vem é que haverá lugar à contratação, mas é, exatamente, nessa 
altura que preveem começar a implementação da contabilidade de gestão. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
9 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Vai apenas referir, e já abordou há bocado, porque estava implícito na questão da revisão orçamental, que 
o processo relativo à construção do novo centro de saúde da Baixa da Banheira está a avançar. 
Neste período que decorreu entre a última Assembleia e esta, houve a aprovação da candidatura ao 
quadro comunitário, houve a assinatura do contrato-programa com a Administração Regional de Saúde, 
portanto estão agora a ultimar a documentação necessária para a abertura de concurso, que será efetuada 
tão cedo quanto toda essa documentação esteja preparada. 
Era este o facto que queria destacar, neste momento, sendo que o restante relativo à atividade da Câmara 
está vertido no documento que foi transmitido, pelo que não vai estar a ler aquilo que os membros da 
Assembleia já tiveram oportunidade de ler. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Teresa Lésico da CDU 
O que a leva a intervir depois de ter lido este documento é que ele a leva a acreditar e a valorizar todos os 
esforços que têm sido feitos para que o nosso concelho tenha tanta atividade, seja em termos de 
coletividades, em termos de cultura, em termos de desenvolvimento, e diria que a razão que a leva a 
valorizar este documento não é só o executivo da Câmara, nem o resto dos membros que estão na 
vereação, é também valorizar o bom trabalho dos trabalhadores desta autarquia, porque só com eles é 
possível apresentar um bom documento, como este que têm aqui à sua frente. 
Depois, dizer também que acredita mesmo que se há lição valiosa que podem retirar dos quarenta e cinco 
anos do 25 de Abril é o desenvolver e mudar a nossa comunidade e como o podemos fazer, seja ela local 
ou nacional. É preciso envolver as pessoas, inspirando-as e dando-lhes razões para acreditar na 
importância da sua participação, e é por isso este documento que está aqui vai ao encontro disto em que 
acredita. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Começa por dizer que é verdade que o relatório está cheio de atividades, que está elaborado de uma 
forma, no seu entender, bastante clara, e que tem uma questão para colocar ao Sr. Presidente e uma 
sugestão. 
A questão que tem para colocar, quando se fala na criação do Centro de Atendimento a Vitimas de Violência 
Doméstica, na página vinte cinco, e já falaram, numa Assembleia anterior, sobre o aumento de casos a 
nível nacional, mas, obviamente, não ficam satisfeitos com os números que aqui estão, porque este 
gabinete apareceu há relativamente pouco tempo e já tem estes números. 
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Se o Sr. Presidente pudesse, e soubesse, agradecia que os esclarecesse, caso saiba, porque, como sabem, 
a violência doméstica não é só de marido para mulher, e aqui já falaram das mulheres que apareceram 
mortas, e gostava, no caso, de saber se estes casos de violência doméstica, cujo número de situações 
está aqui identificado, é marido-mulher, se é mulher-marido, se é filho-pais ou se é pais-filhos. 
Relativamente à sugestão que tem a fazer é relativa à parte da juventude. Foram desenvolvidas muitas 
atividades no âmbito da juventude e gostava muito que, num próximo relatório, começassem a aparecer 
algumas outras atividades, porque acha que enriquecia, que fossem direcionadas, fora do contexto 
escolar, para jovens na idade da adolescência, nomeadamente, doze, treze, catorze anos. 
Sabem que hoje em dia os jovens fecham-se muito em casa, porque estão ligados às redes sociais, jogam 
muito nos computadores e talvez, se conseguissem, obviamente, com a colaboração deles e com o seu 
contributo, que lhes sugerissem algumas atividades para os seus tempos livres, que fossem feitas fora do 
contexto escolar, se calhar, era uma mais valia, e a Sra. Vereadora, que tem uma relação muito próxima 
com as escolas, com certeza que consegue, facilmente, auscultar as vontades desses jovens. 
Falando ainda na juventude, mas noutro escalão etário, aqueles que já são menos jovens, mas que ainda 
estão na juventude, e têm também aqui muitas atividades direcionadas para jovens menos jovens, mas 
também sabe que têm no nosso concelho muitos jovens que são muito bem sucedidos na vida e que, ou 
ainda estão a estudar em universidades, portanto não estudam no concelho, porque não têm nenhuma 
universidade no concelho da Moita, ou são pessoas que estudaram fora, e são pessoas que trabalham, 
muitos deles, em áreas ligadas ao futuro,. 
Portanto, se calhar, também era importante tentarem, com o contributo desses jovens, obviamente, 
começar a organizar algumas iniciativas intelectualmente ricas, culturais, que tenham também a ver com 
o empreendedorismo, que apelem a temáticas do futuro, nomeadamente, tecnologia e que também 
tragam outros jovens bem-sucedidos para poderem assistir aqui a essas atividades. 
Fica a sugestão e, obviamente, a disponibilidade para colaborar naquilo em que puder ser útil. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
As questões que tem para colocar são muito diretas. Em primeiro lugar, porque é referido no Relatório da 
Atividade Municipal que este ano foram realizadas quatro campanhas de desinfestação, gostaria de saber, 
uma vez que também tiveram acesso, há uns meses, a informação sobre este tema, o que é que se prevê 
para este ano, atendendo a que todos os anos têm existido um aumento nesta rubrica de desinfestação e 
desbaratização, e como é que se prevê que seja a atuação este ano, relativamente esta problemática. 
Outra questão, que também já foi falada nesta Assembleia Municipal, uma medida muito importante que 
foi a redução dos passes sociais, porque gostaria de saber se o Sr. Presidente tem informação, ou 
indicadores, relativamente áquilo que é o impacto desta medida para os nossos concidadãos, portanto 
perceber, de algum modo, aquilo que, eventualmente, já se poderá ter conhecimento para o nosso 
concelho, uma vez que a autarquia também é parte interessada e financiadora desta medida. 
Depois, questionar sobre os mercados, porque estava prevista uma rubrica para intervenção nos 
mercados, para obras de reparação mais aprofundadas, gostava de saber se já está definido ou se já está 
calendarizado. 
Porque também está referido no Relatório que terminou a colocação das luminárias led, de mil e 
quatrocentas e quarenta luminárias led, perguntar se sabe o impacto desta medida, como é que está a 
ser efetuada a monitorização desta medida e se está previsto o alargamento da mesma. 
Depois, em termos das lojas pop-up, porque é apenas referido, e é uma curiosidade que tem, que tem 
custos reduzidos para as entidades que ali se instalam, gostaria de perceber melhor quais são os 
investimentos e os custos associados da instalação dessas empresas nestas lojas pop-up. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque no Programa Municipal de Percursos Pedonais e Cicláveis existe um troço proposto entre Sarilhos 
Pequenos e o Gaio-Rosário, pretendiam saber se existe desenvolvimento na negociação dos terrenos com 
proprietário. 
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Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Tem apenas duas perguntas muito breves, porque um membro do PS fez uma das perguntas que pretendia 
fazer e que era, exatamente, saber se já têm dados do impacto social, portanto do número de novos 
aderentes ao novo passe social no concelho da Moita. 
Aquela que seria a segunda questão, porque soube que se iniciou neste período de pausa letiva da Páscoa 
o fornecimento de refeições a alunos carenciados, é porque gostava de saber como é que correu, qual foi 
o impacto e quais são os próximos passos para as próximas pausas letivas. 
A última questão, porque hoje, à procura de dados sobre smart cities, descobriu um pequeno artigo que 
refere a Moita num projeto chamado “City as a Platform”, e gostava de saber, porque viu que tem uma 
série de dados que foram introduzidos nesta plataforma, em que é que consiste a plataforma e no que é 
que o município colabora com este projeto. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Há algumas questões que gostava de ver esclarecidas, relativamente à climatização das salas de aula, 
porque houve alguns problemas no ano passado e gostava de saber se estes problemas já estão resolvidos 
na sua totalidade, ou se ainda há algum que esteja pendente. 
Quanto ao segundo ponto, relativamente ao ambiente, gostava de saber se existe algum apuramento sobre 
os edifícios públicos, ou de responsabilidade municipal, com coberturas com amianto e, em caso 
afirmativo, saber qual o ponto da situação. 
O terceiro ponto é porque passa muitas vezes pela estrada do Juncalinho, em direção ao Continente, e 
verifica que aquela estrada não tem passeios desde o restaurante “O Forno” até ao Continente e, algumas 
vezes, vê munícipes a utilizar a faixa de rodagem para se deslocarem. 
O quarto ponto é sobre a rua do Moinho, junto ao Moto Clube da Moita, porque o piso está degradado, 
numa zona que é em curva, e há sempre água a derramar. Não sabe se é de esgotos, se é alguma 
nascente, mas o que pretendem saber é se esta situação está identificada e se já há alguma medida 
prevista para resolver essa situação. 
O quinto e último ponto refere-se à rua Maria Matos porque, periodicamente, junto aos lotes trinta e nove 
e cento e sessenta e dois, as caixas de esgoto, que presume que estão no prédio, com alguma frequência, 
estão a deitar águas. Não sabe se são esgotos, presume que sim, e sabe que já lá têm estado equipas da 
autarquia, mas o que pretende saber é se já está prevista a tomada de medidas para que esta situação 
possa ser resolvida. 
 
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 palavras que a membro da Assembleia Teresa Lésico disse quis agradecer as referências e dizer 
que, de facto, todo o trabalho da autarquia só é possível com os trabalhadores e com a qualidade do seu 
trabalho, e aquilo que se procura refletir aqui neste relatório é, exatamente, tudo isso que se faz e tudo 
aquilo com que os trabalhadores contribuem para o trabalho que é desenvolvido, com o detalhe possível 
para prestar uma informação exaustiva sobre a atividade municipal. 
Quanto ao que a Sra. Paula Diogo referiu ainda não têm porque os dados que têm sido fornecidos pela 
equipa do Centro de Atendimento são estes, não há ainda um relatório onde conste uma discriminação. 
Esses relatórios serão produzidos regularmente, mas o Centro ainda é bastante novo e ainda não os 
produziu, mas acha que, com certeza, todos têm alguma curiosidade em perceber, exatamente, com mais 
detalhe, mais esmiuçadamente, a natureza destes fenómenos de violência doméstica, embora a questão 
da violência, relativamente aos jovens, também se reflita nos processos na CPCJ e, infelizmente, não são 
poucos dando, portanto, uma indicação clara que há também problemas desse nível. Aliás, não é novidade 
nenhuma, toda a ciência sobre esta matéria estabelece essa relação entre a violência entre o casal que 
depois se transmite aos filhos e ao restante núcleo familiar. 
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Sobre as sugestões que fez acha que, de facto, são sugestões interessantes de trabalho na área da 
juventude. Existem alguns projetos, embora, de alguma forma, setorial, como é o caso do Programa 
Escolhas, um no Vale da Amoreira, outro na Fonte da Prata, que têm esta vertente de serem projetos 
dirigidos aos jovens nestas idades, portanto nesta fase da primeira adolescência, fundamentalmente, mas 
são, de facto, projetos mais setoriais. Naturalmente, acha que devem falar, e continuar a falar, sobre a 
possibilidade de alargar projetos desta natureza e também, como a generalidade do trabalho nesta área 
é feito, com a participação da sociedade, portanto das instituições no terreno, do movimento associativo, 
das IPSS’s, porque é fundamental para que o trabalho nesta área tenha frutos. 
Esta questão dos jovens bem-sucedidos parece-lhe interessante e, de facto, têm jovens e menos jovens, 
e têm coisas que desconhecem. Para dar um exemplo que conhece, porque foi um amigo seu de infância, 
têm um cientista a trabalhar, há vários anos, no CERN, um cientista destacado, nascido na Moita, que 
estudou na Moita e que trabalha no CERN, na Suíça, e exemplos como este, provavelmente, haverá outros. 
Conhece este por acaso e outras pessoas conhecem outros, porque são seus amigos. 
Portanto, sim, podiam, de facto, se calhar, começar a pensar em convidar estas pessoas para relatarem a 
outras a sua experiência e para serem eles próprios um símbolo daquilo que se pode alcançar com 
trabalho, com estudo, que são palavras que assustam muito hoje em dia, não só os jovens, porque aos 
jovens sempre assustaram, porque quando se é jovem não se trabalha propriamente por gosto, trabalha-
se porque tem que ser, estuda-se porque tem de ser, o problema é quando as famílias deixam de perceber 
esse “tem que ser” e depois, se as famílias não percebem, os jovens, por si só, não conseguem também 
eles perceber, portanto, e porque estes exemplos podem, de facto, ser importantes nessa matéria, pediu 
que lhes fizessem chegar sugestões. 
Quanto às desinfestações, atuam numa base regular e numa base casuística, isto é, regular são as 
desinfestações que são feitas todos os anos, que cobrem todas as zonas onde é necessário, como as 
caixas de visita dos sistemas de esgotos e outras zonas onde se sabe que as pragas surgem. O que muda, 
eventualmente, muda de acordo com a tecnologia usada pelas empresas, porque isto é feito através da 
aquisição de serviços, e as empresas utilizam os venenos, os produtos que, na altura, estão no mercado 
e são os mais adequados, não é a Câmara que controla essa matéria. Contratam um serviço, o serviço é 
prestado e tem que cumprir os objetivos. 
Depois, a forma casuística é em resposta a situações que surjam inesperadamente e que, também 
naturalmente, surgem ao longo do ano e, particularmente, na época do verão, surge um surto de uma 
praga qualquer, que pode ser desde baratas a carraças, nalgum terreno onde haja umas ervas e onde 
apareçam algumas coisas, pode ser uns ratos que aparecem também nalgum sítio inesperado em função, 
por exemplo, de uma casa desabitada, ou numa situação qualquer dessas, e aí intervém casuisticamente, 
mais uma vez, contratando serviços à peça, contratando as empresas para ir fazer as desinfestações, e é 
esse o trabalho que fazem, e é isso que fazem aqui e é isso que fazem os outros trezentos e sete municípios 
do país, porque não se pode fazer outra coisa. 
As pragas não são extermináveis, não vão nunca eliminar a existência destes animais em meio urbano, o 
que fazem é controlá-los, e controlá-los é um trabalho que se faz todos os anos, regularmente, portanto é 
isso que fazem e, na generalidade dos casos, fazem-no bem, sendo que, naturalmente, existem sempre 
surtos inesperados que têm uma resposta rápida, porque respondem rapidamente a este tipo de 
problemas. Há outros problemas em que têm mais dificuldades em responder, onde são mais lentos, 
como, por exemplo, nas questões do corte de ervas, do corte de canas, ainda que agora, porque têm alguns 
equipamentos novos, tenham tido também uma resposta mais rápida, mas na época que se aproxima, 
maio e junho, quando as ervas, de repente, começam a brotar e crescem da noite para o dia, têm tido, nos 
últimos anos, dificuldade em dar respostas rápidas e repor a situação de normalidade no concelho todo. 
Têm tomado algumas medidas, têm contratado serviços, nalguns casos, quando não têm recursos próprios 
capazes de dar a resposta mais rápida, mas têm admitido e têm dito muita vez que têm problemas nessa 
matéria. 
Na questão das desinfestações as respostas têm sido rápidas e os problemas que têm surgido são 
problemas absolutamente idênticos. Aliás, sobre esta matérias, há coisas escritas, há coisas ditas, são 
problemas que têm a ver com fenómenos novos que estão a surgir, e até há quem relacione, de alguma 
forma, com as alterações climáticas, com o tempo mais quente, com a época pluvial mais reduzida, o que 
faz com que estas pragas surjam, muitas vezes, com maior intensidade, portanto também a resposta nem 
sempre tem acompanhado essas novas realidades, e a resposta do ponto de vista até dos produtos 
utilizados pelas empresas, mas atuam sempre que detetam um problema, imediatamente, contratam o 
serviço e atuam. 
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Sobre os novos passes, ainda não há informações quantificáveis e gerais para a península. Têm alguns 
números, que não dizem nada de especial, portanto pode dizer que foram vendidos seiscentos e trinta e 
seis passes Navegante Moita, porque é o número que têm, o que não diz nada porque não têm ainda um 
termo comparativo. Aquilo que se percebe, e está a falar na base das conclusões do Conselho 
Metropolitano que ocorreu na quinta-feira passada, e onde esta questão foi apresentada, é que houve um 
aumento. 
Sente-se isso, percebe-se isso, claramente, todos os operadores e quem vende os títulos de transporte o 
indica, mas não têm ainda a quantificação, porque não estão todos os dados recolhidos com a 
quantificação necessária. Agora, quer pelas opiniões que chegam das pessoas, quer pelos números que 
já estão a começar a surgir, e no final do mês vão ser compilados, percebe-se que houve um aumento da 
procura e que há uma profunda satisfação das pessoas em relação a este novo serviço. 
Há uma alteração de hábitos que também se começa a verificar, conhecem-se casos em que as pessoas 
contam que compraram o passe pela primeira vez, porque nunca tinham comprado um passe e que agora 
compraram, pessoas que, por exemplo, e têm relatos dessa natureza aqui em diversos concelhos, 
compravam o passe só mesmo para aquele trajeto e ficavam sempre limitados a poder fazer apenas 
aquele trajeto, tipo Moita – Baixa da Banheira, e que agora compram o passe metropolitano, porque pagam 
mais dez euros e, com um passe de quarenta euros, têm a liberdade de ir passear ao fim-de-semana, de 
se deslocar para qualquer lado, de ir ao hospital, de ir ao médico, de ir às compras, de ir seja onde for. 
Portanto, de facto, há indicadores muito positivos de um início de mudança de hábitos que, com certeza, 
vai alcançar os objetivos desta medida, que é uma medida extremamente positiva, uma das medidas mais 
positivas que ocorreram nos últimos anos em matéria de transportes e de mobilidade. Só é pena que tenha 
demorado tanto tempo, tenham sido preciso tantas propostas, tanta persistência, tantas recusas, para 
que, finalmente, vissem a luz e esta medida pudesse avançar. 
Também é preciso referir que foi preciso que os municípios fossem intervenientes centrais nesta matéria, 
porque enquanto isto foi uma responsabilidade central, apenas central, não aconteceu. Aconteceu quando 
a responsabilidade passou para os municípios, com o que isto tem de bom e com o que isto tem de mau. 
Tem de bom porque permitiu soluções, tem de mau porque transferiu um encargo para os municípios, um 
encargo que antes não era seu e que agora passou a ser sem qualquer acréscimo de receitas, portanto é 
um encargo que sai diretamente do bolo que é o mesmo que era antes, ou seja, e como há bocado referiu, 
no caso da Moita, são seiscentos e trinta mil euros neste ano e serão, a partir do ano que vem, setecentos 
e oitenta mil. Noutros municípios é bastante mais, dependendo da dimensão, mas há municípios que têm 
encargos de mais de dois milhões de euros, como são o caso de Almada, Seixal, Sintra, portanto os 
maiores, outros têm um pouco menos que a Moita, como o Montijo e Alcochete, que são os mais pequenos. 
Mas, para todos, tem um impacto, até porque foi um dos critérios usados, um dos parâmetros usados para 
haver uma distribuição equitativa dos encargos, um impacto que representa entre três a quatro por cento 
do orçamento atual. Três a quatro por cento do orçamento atual dos municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa passa, a partir de dois mil e dezanove, a ser dedicado aos transportes, e não há nenhum aumento 
de receita, portanto sai dos mesmos montantes que tinham antes. 
Para sintetizar, é uma medida extremamente positiva, uma medida que tardou anos e que já devia ter 
acontecido, é uma medida que coloca, diretamente nos bolsos das famílias, muito dinheiro, famílias que 
ganham salários na ordem dos quinhentos, seiscentos euros, o salário mínimo ou pouco mais, que andam 
há anos a ter aumentos, quando têm, de dez ou quinze euros e que, com uma medida destas, nalguns 
casos, podem ver o seu rendimento mensal disponível aumentado em dezenas, senão mesmo uma 
centena ou mais de euros, uma vez que, para quem, por exemplo, usasse dois passes e que agora passa 
a pagar apenas oitenta euros pelo passe família, é uma medida muito importante. 
Mas, não se esqueça isto, foi por ação dos municípios, por persistência da luta das populações e por 
proposta das forças mais à esquerda do espetro partidário no nosso país, que esta medida pode acontecer, 
porque enquanto essas condições não estiveram criadas esta medida não aconteceu, apesar de, muitas 
vezes, terem sido propostas medidas muito semelhantes. 
Sobre os mercados, não está prevista nenhuma intervenção de grande dimensão, estão previstas apenas 
intervenções de conservação corrente. 
Sobre as luminárias, foi concluído esse processo, através de uma candidatura, de um financiamento para 
a instalação de cerca de mil e quatrocentas luminárias led, mas não têm, ainda, apuramento dos 
resultados. É difícil, pela forma como é faturada a iluminação pública, uma vez que a fatura de iluminação 
pública é por posto de transformação, e os postos de transformação não correspondem, necessariamente, 
porque as lâmpadas estão misturadas, e uma mesma rua, ou um mesmo bairro, pode estar associado a 
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mais do que um posto de transformação, portanto não conseguem identificar, exatamente, os impactos. 
Só depois numa análise global, no final do ano, é que se pode ver se se gastou mais ou menos do que é 
habitual, mas o impacto direto mensal é bastante difícil de medir. 
No entanto, o que é importante dizer é que está já em curso um procedimento. Está aberto um concurso 
em que está a decorrer a entrega de propostas, para a substituição integral do que resta de luminárias de 
tecnologia antiga no nosso concelho, através de uma legislação sobre os serviços energéticos, uma mese, 
que é uma legislação que cria mecanismos na lei para que sejam instaladas as mais modernas 
tecnologias, neste caso, a tecnologia led, na iluminação pública, com um modelo de financiamento e de 
pagamento na base das poupanças obtidas na fatura energética que, basicamente, é a estrutura deste 
processo. Ao substituírem as lâmpadas tradicionais por lâmpadas led há uma poupança mínima que é 
estimada em função dos dados técnicos deste consumo de energia, e essa poupança é que vai financiar 
a instalação das luminárias e permitir o seu pagamento ao longo de um período que, nos termos da lei, 
pode ir até aos seis anos. 
Portanto, neste momento, estão na fase de concurso para implementar esse processo, concurso que 
esperam que esteja concluído, se decorrer normalmente, dentro de dois a três meses e, no final do ano, 
no último trimestre do ano, provavelmente, começarão a ser substituídas o resto das luminárias de sódio 
e de mercúrio e, durante o ano de dois mil e vinte, todo o concelho estar coberto com tecnologia led na 
sua iluminação, alcançando dois objetivos, por um lado, uma poupança significativa na fatura energética, 
por outro lado, uma melhoria na qualidade da iluminação das nossas zonas urbanas. 
Sobre as lojas pop-up, para não cometer erros e uma vez que o vereador Luís Nascimento, que acompanha 
esta área, não está presente, não vai referir números e vai dizer apenas que foi criado um regulamento, 
que têm uma taxa muito modesta para a ocupação temporária daquelas lojas e que esse é o único custo 
associado, para além dos custos que cada um dos comerciantes, ou cada uma das empresas que ali se 
instale, tem com a sua própria instalação, portanto tudo o resto que lá queiram colocar, toda a decoração 
do espaço, naturalmente, é da sua responsabilidade. Do ponto de vista municipal, há apenas a cobrança 
de uma taxa, cujo valor não se recorda e não tem condições, neste momento, de ir verificar, mas será, com 
certeza, tema que podem falar noutra altura. 
Sobre o troço da ciclovia, a situação é complexa. Têm desenvolvido contactos com os proprietários, que 
são vários, e cada um deles com a sua complexidade. A realidade é que, de nenhum deles, se obteve, até 
agora, um resultado positivo na conclusão das negociações, uns por afastamento, outros por recusa 
daquilo que foi proposto, outros porque a situação se complexificou a partir do momento que decorrem 
negociações, processos de eventual aquisição da propriedade por terceiros, portanto os atuais 
proprietários dizem que não querem negociar nem querem mexer em nada e recusam-se a fazer qualquer 
ação enquanto estes processos decorrem, pelo que estão num impasse que está muito difícil de ser 
ultrapassado. 
Quanto às refeições escolares, e porque a Sra. Vereadora tem esses números, já lhe vai pedir para os 
indicar. 
Sobre a questão das smart cities, estão num processo, portanto adquiriram e estão a instalar uma 
plataforma tecnológica, dentro deste âmbito das smart cities, que é uma expressão muito na moda, mas 
com um conteúdo um pouco vago. O que têm e vão ter, é uma plataforma tecnológica que, basicamente, 
é uma plataforma de recolha e gestão de informação, que é aquilo que este software faz, permite recolher 
e gerir informação, permite agregar, e esse foi o primeiro passo que foi dado, por exemplo, a própria 
informação municipal. 
O Serviço de Informação Geográfica (SIG), neste momento, já está todo montado sobre esta nova 
plataforma, portanto cessaram o contrato de fornecimento de software que tinham com outra empresa 
para os serviços do SIG e passou a estar tudo montado nesta plataforma, que depois permite estabelecer 
ligações a outro tipo de informações e à gestão de informação. Permite recolher informação tão variada 
como informações de trânsito, informações sobre a situação atmosférica, informações sobre os mais 
diversos dados da vida urbana que se queiram fazer, disponibilidade de lugares de estacionamento num 
sítio qualquer, portanto permite fazer tudo isto. 
Permite também, e esse, provavelmente, será um dos primeiros caminhos a ser iniciado, recolher, receber 
informação, seja transmitida por instituições, por serviços municipais, por juntas de freguesia e, numa fase 
posterior, quanto o sistema estiver testado, também pelos particulares, recolher informações sobre 
problemas apresentados pelos munícipes. Basta tirar uma foto de um sítio onde está uma pedra em falta 
na calçada, ou de um contentor de resíduos que está a deitar por fora ou que está sujo, e quando envia 
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introduz essa imagem na aplicação e ela vem logo, automaticamente, georreferenciada, portanto a dizer 
onde é que é o sítio, qual é a referência, o que permite uma intervenção rápida dos serviços. 
Portanto, a plataforma é a infraestrutura básica e depois, em cima da plataforma, irão construir o edifício, 
à medida de uma evolução que deverá ser pausada, porque depois isto tem também requisitos de 
tecnologia e de investimentos de tecnologia que têm de ser comedidos, não têm capacidade para 
devaneio, mas a partir do momento em que tenham esta infraestrutura podem começar a construir em 
cima dela. A infraestrutura, como disse, está a ser instalada, o primeiro serviço que está a ser colocado 
em cima é o SIG, o resto seguir-se-á depois e, daqui por alguns meses, irão começar a abrir, 
progressivamente, a novas aplicações. 
Sobre as questões colocados pelo Sr. Humberto Rosa, o processo de climatização das salas de aula é um 
processo progressivo e menos rápido do que aquilo que, seguramente, se desejaria, mas estão, ainda hoje, 
a recuperar daquilo que lhes foi depositado no colo, já lá vão mais de vinte anos, que foi escolas 
degradadas, sem qualquer tipo de equipamento, com edifícios, nalguns casos, com décadas e sem verem 
uma intervenção há anos, portanto a Moita, e os municípios todos do país, estão a recuperar disso, 
progressivamente, por fases. 
Depois, também novas necessidades se colocaram, quando estavam numa fase em que, do ponto de vista 
das instalações, as coisas estavam bastante avançadas em termos de recuperação e surgiram, e ainda 
bem, novas necessidades quanto ao fornecimento de refeições no espaço escolar, com a criação de 
refeitórios, criação de copas, criação de salas de refeição, criação de novos espaços que, hoje em dia, são 
necessários nos equipamentos e que há cinquenta anos não existiam, portanto todos os anos investem 
centenas de milhares de euros, muitas centenas de milhares de euros em equipamento na requalificação 
das nossas escolas e, no entanto, não está tudo feito. 
A questão da climatização é a fase seguinte, é aquela em que estão a entrar agora, mas estão mesmo no 
princípio, porque a climatização das nossas salas abrange ainda uma pequena fração da totalidade das 
salas. 
Estão ainda a concluir, como também é conhecido, e recorrendo ao atual quadro comunitário, no âmbito 
das escolas de primeiro ciclo, a substituição das coberturas em fibrocimento, portanto contendo amianto, 
e a requalificação dos espaços exteriores. Este ano, e já está neste momento em concurso, a requalificação 
do espaço exterior da escola básica número dois na Moita e depois fica a faltar, para o ano, a número um 
na Baixa da Banheira, portanto, no plano apoiado pelos fundos comunitários, têm vindo a ocorrer este tipo 
de intervenções. 
Isto liga-os à questão que também foi colocada sobre edifícios com amianto e, como disse, nas escolas do 
primeiro ciclo da responsabilidade do município estão quase a concluir, quase na totalidade, a sua 
substituição. De qualquer maneira, mesmo naquelas que não estão substituídas tem existido uma 
monitorização. Foi feita, ainda há pouco tempo, no início do atual quadro comunitário, uma vistoria para 
verificar o estado de todas estas coberturas, para verificar se havia alguma situação que exigisse uma 
intervenção urgente e concluiu-se, dessas vistorias, que o estado de conservação das coberturas 
existentes não oferecia, ainda, riscos e, portanto, puderam avançar para esta intervenção faseada que, 
como disse, está a decorrer e que já está próximo do seu fim. 
Têm ainda algumas coberturas em amianto em algumas instalações municipais, designadamente, na 
socorquex, numa zona de telheiros de parque de máquinas e que abrange ainda duas ou três das oficinas, 
onde ainda não foram substituídas as coberturas, mas está também previsto que, em breve, possam ser. 
Crê que não existam outros edifícios públicos com coberturas de amianto, mas edifícios públicos 
municipais, porque ainda existem as escolas de segundo e terceiro ciclo e a escola secundária da Baixa 
da Banheira, o que o faz lembrar como dizia o Frei Tomás “faz como eu digo, não faças como eu faço”. 
Ñeste caso, da parte, designadamente, do Ministério da Educação, há uma total inação no que diz respeito 
a esta matéria da substituição das coberturas de amianto nas escolas básicas de segundo e terceiro ciclo 
e da escola secundária da Baixa da Banheira, uma vez que a escola secundária da Moita é num edifício 
novo, como se sabe, portanto não tem este problema. 
Sobre as outras questões que foram colocadas como os passeios na estrada do Juncalinho, piso 
degradado junto ao Moinho, entupimentos de esgotos na rua Maria Matos, foram tomadas as notas, os 
serviços vão verificar a situação e procurar intervir no âmbito do que estiver ao alcance de resolução 
imediata. 
Solicitou então à Sra. Vereadora que prestasse as informações relativas às refeições escolares neste 
período de interrupção letiva. 
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Vereadora da Câmara Municipal, Vivina Nunes 
Efetivamente, este ano, a portaria da ação social escolar referia a necessidade de servir refeições nas 
interrupções letivas do Natal e da Páscoa. 
No natal fizeram uma auscultação aos pais já muito em cima da hora, e é verdade que não tiveram 
respostas, mas agora fizeram com mais calma, enviaram para todos os pais, falaram com os diretores dos 
agrupamentos e, porque havia poucas intenções de meninos a querer almoçar nas escolas de primeiro 
ciclo e nos jardins de infância, criaram, com os professores e com os diretores, seis postos de refeições 
que foram um na Moita, um em Sarilhos Pequenos, dois em Alhos Vedros, sendo um na vila e outro na 
Fonte da Prata, um na Baixa da Banheira, e um no Vale da Amoreira, tendo sido servidas, durante nove 
dias, trezentas e oitenta e três refeições, portanto uma média de quarenta e duas refeições por dia. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Deu início a uma segunda e última ronda e deu indicação para que quem pretendesse intervir assinalasse 
a sua intenção durante a próxima intervenção. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
A questão que queria colocar tem a ver com uma via que ainda não sabe qual a designação da mesma. 
É um equipamento muito importante, dos mais importantes que têm, mas ainda não sabe se é ciclovia, se 
é via partilhada ou passeio pedonal, e coloca esta questão porque frequenta aquele espaço com alguma 
frequência, muitas das vezes acompanhado pelo seu caniche e recorda os tempos em que as bicicletas 
eram pasteleiras, andavam devagar, e sempre que um ciclista passava pelas pessoas e não apitava o 
pessoal virava-se e perguntava “isso não tem campainha?”. 
Hoje em dia assistem a indivíduos sem nenhum civismo, uma total ausência de civismo, e que passam ali 
com as bicicletas a grande velocidade. Se um animal que vai de trela se afastar dois palmos é atropelado, 
e se for um animal de pequeno porte morre ali estupidamente e já assistiu, inclusive, a ofensas a pessoas 
que vão a pé. 
Portanto, não sabe como é que poderá ser encarada a possibilidade de colocar ali umas sinaléticas que a 
indiquem como via partilhada, porque se aquilo se destina apenas a ciclistas, e se algo acontecer, a 
responsabilidade do ciclista é zero, mas se a via estiver identificada como via partilhada ou comum, se 
calhar, já é diferente, e é essa a questão que coloca. 
 
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 
Essa situação tem começado a chegar com mais intensidade nos últimos tempos e está a ser analisada a 
possibilidade de mudar a sinalética, exatamente, para dar indicações mais claras aos utilizadores da via. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta e um votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, 
um do PAN. 
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Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, eram vinte e duas horas e vinte e dois 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 dois compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 


