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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0004/XII/2019 

Sessão Ordinária de 24/06/2019 

 

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

1º - Ata nº02.19 – XII Mandato – sessão ordinária de 22.02.2019; 
2º - Ata nº03.19 – XII Mandato – sessão ordinária de 22.04.2019: 

2.1 – Ata nº03.19 – 1ª reunião – 22.04.2019; 
2.2 – Ata nº03.19 – 2ª reunião – 23.04.2019; 

3º - Normas de Funcionamento da Assembleia Municipal Jovem do Município da Moita; 
4º - Alteração dos Estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM – Criação 

da Figura de Secretário Executivo; 
5º - Delegação de Competências da Câmara Municipal da Moita no Conselho Executivo da AMBM – 

Associação de Municípios do Barreiro e da Moita e Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências no Conselho Executivo da AMBM – Associação de Municípios do Barreiro e da 
Moita; 

6º - Decretos-Lei Sobre Transferência de Competências; 
7º - Deliberações ao Abrigo da Lei nº50/2018, de 16 de agosto e respetivos diplomas sectoriais; 
8º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Renúncia: 
- Perante o pedido de renúncia apresentado por Ana Paula da Ponte Candeias, por motivos de saúde, ao 

mandato 2017-2021, Rodrigo Fernando Mendonça Pedro passou a membro efetivo 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça foi substituída por Carmen Sofia Pereira Lima 
- Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Pedro Alexandre Rodrigues Mateus foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
- João Daniel Baião de Brito Apolónia foi substituído por Hélia Marta Nobre Palma 
- Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, é 

substituído nesta sessão pelo Tesoureiro daquele órgão, Henrique José Vilhena Ribeiro 
 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para proceder à constituição da Mesa, em face da ausência de um dos seus membros, João Daniel Baião 
de Brito Apolónia, 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 
 
 
- Não houve intervenção do público presente. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Começou por informar que participou na reunião do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos do 
Concelho da Moita (CMSCCM), onde foi apresentada uma alteração à lei quanto à sua constituição. A lei 
nº33/98 indicava que no CMSCCM teriam lugar pessoas de reconhecida idoneidade indicadas pela 
Assembleia Municipal, o que foi feito no início do mandato. O decreto-lei nº32/2019 retira essa 
possibilidade e o que quer transmitir a todos os membros da Assembleia Municipal é que não prevê a 
indicação de pessoas por parte da Assembleia Municipal para participarem no CMSCCM, o que significa 
que deixarão de participar nesse mesmo Conselho as pessoas que foram indicadas pelas diferentes forças 
políticas presentes nesta Assembleia. 
Na nova legislação, o decreto-lei nº32/2019 de 4 de março, são criados dois conselhos: um conselho 
alargado e um conselho restrito. No conselho alargado haverá a participação do Presidente da Assembleia 
Municipal e no conselho restrito só participará o Presidente da Câmara Municipal, ou o vereador com 
competência delegada, e os representantes das forças de segurança, ou seja, neste caso, da PSP e da 
GNR. 
Informou que a Conferência de Representantes reuniu no dia vinte e sete de maio, com uma ordem de 
trabalhos que se prendia com a data da sessão ordinária de junho, que foi convocada para hoje dia vinte 
e quatro, uma vez que a legislação sobre a transferência de competências referia que tinha que se 
comunicar à Administração Central as decisões desta Assembleia até ao dia trinta de junho. Como a sua 
realização estava prevista para a sexta-feira dia vinte e oito de junho não teriam tempo de fazer chegar a 
informação aos órgãos competentes. 
Entretanto, e após a decisão de antecipação da reunião da Assembleia Municipal, veio uma informação 
da Administração Central a alterar as regras, mas uma vez que já estava acordada e já estava em 
desenvolvimento todo o processo para que a Assembleia acontecesse no dia de hoje, não se voltou atrás 
passando para o dia que, inicialmente, estava acordado e definido no pré-calendário. 
Também foram abordadas questões sobre a metodologia e elaboração das atas e decidiu-se que o 
Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais, a partir do momento em que tenha a ata pronta, passará a 
enviá-la quer para a Mesa da Assembleia Municipal, quer para os Coordenadores de cada um dos Grupos 
Municipais, definindo um tempo para que cada um possa remeter os seus contributos antes de ser 
divulgada para todos os membros da Assembleia Municipal para ser objeto de decisão. 
Foi igualmente abordada a questão da transmissão online das sessões da Assembleia e daí estar a haver 
hoje esta experiência com a colocação das mesas na sala. É uma experiência, vale o que vale. De toda a 
maneira, é um processo que, a desenvolver-se, se perspetiva que aconteça até ao final do ano. Todavia, 
existem questões que se prendem com o Regulamento Geral de Proteção de Dados que têm que ser 
avaliadas pelo que, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, irá solicitar esclarecimentos à 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) uma vez que, de facto, a transmissão do registo vídeo e 
a colocação online das sessões mexe com questões pessoais e exposição, portanto, e após reflexão sobre 
o assunto, decidiu solicitar um parecer à CNPD por pensar que será melhor para todos os presentes. 
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Em seguida, informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Proposta de Recomendação «”Alimentação de animais na via e demais lugares públicos” Proposta de 

alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita», 
apresentada pelo PAN; 

B - Proposta de Recomendação “Proteção dos equídeos da Moita”, apresentada pelo PAN; 
C - Moção “Pela PAZ, não à GUERRA!”, apresentada pelo BE; 
D - Saudação “Ao Dia Mundial dos Refugiados”, apresentada pelo BE; 
E - Moção “Pelo alargamento do Complemento Solidário para Idosos”, apresentada pelo BE; 
F - Recomendação “Assegurar o Futuro no concelho da Moita”, apresentada pelo PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
«”Alimentação de animais na via e demais lugares públicos!” 
Proposta de alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita 
Considerando que: 
A Comissão Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, ratificada por Portugal através do 
Decreto nº13/93, de 13 de abril e que reconhece no seu preâmbulo que o ser humano tem “obrigação 
moral de respeitar todas as criaturas vivas”, “os laços particulares existentes entre o homem e os animais 
de companhia” e “a importância dos animais de companhia em virtude da sua contribuição para a 
qualidade de vida, e por conseguinte, o seu valor para a sociedade”. 
O Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de dezembro, estabelece no seu artigo 8º que compete às câmaras 
municipais, proceder à captura dos cães e gatos vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em 
quaisquer lugares públicos, assim como no nº2 do mesmo artigo “para efeito do disposto no número 
anterior, as câmaras municipais devem munir-se de infraestruturas e equipamento adequados e de 
pessoal devidamente preparado para o efeito, bem como promover a correção das situações que 
possibilitam a subsistência destes animais na via ou em quaisquer outros lugares públicos.” 
Nos termos do nº6 do artigo 41º do Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita, 
é considerado interdito “(…) fornecer qualquer tipo de alimento nas vias e noutros espaços públicos, 
suscetível de atrair animais errantes, selvagens ou que vivam em estado semidoméstico no meio urbano”: 
A morte por subnutrição e falta de abeberamento é uma forma de sofrimento cruel e prolongado para com 
os animais, determinando na população animal subnutrida um sistema imunitário mais débil e, portanto, 
uma maior suscetibilidade de contrair zoonoses, de disputa pela obtenção de alimento e de sobrevivência, 
e bem assim de gerar situações de insalubridade; 
A referida disposição do Regulamento de Resíduos se encontra em desconformidade com a legislação em 
vigor, designadamente na Portaria nº146/2017, de 26 de Abril que veio regulamentar a criação de centros 
de recolha oficial de animais de companhia e programas de controlo de animais errantes, nomeadamente 
no seu artigo 9º, “(…) podem as câmaras municipais, sob parecer do médico veterinário municipal, autorizar a 
manutenção, em locais especialmente designados para o efeito, de colónias de gatos, no âmbito de programas de 
captura, esterilização e devolução (CED) ao local de origem.; assim como a Resolução da Assembleia da República 
nº69/2011, no ponto nº8, recomenda ao Governo que “(…) institua o conceito de «cão ou gato comunitário» que 
garanta a proteção legal dos animais que são cuidados num espaço ou numa via pública limitada cuja guarda, 
detenção, alimentação e cuidados médico-veterinários são assegurados por uma parte de uma comunidade local de 
moradores.” 
De acordo com o referido, a criação e divulgação de postos públicos de alimentação de cães e gatos com regras 
estipuladas, contribui não só para o bem estar animal como também, mais salubridade do espaço público e mais 
controlo e identificação de populações de gatos de rua, que apesar de existir o programa CED que tem funcionado 
muito bem, o mesmo ainda não chegou a todos os locais onde existem grupos de felinos. 
Em face do exposto, a representação municipal do PAN propõe, que a Assembleia Municipal, na sua Sessão Ordinária 
de 24 de Junho de 2019, delibere recomendar à Câmara Municipal 
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a) A alteração do disposto no artigo 41º, nº6 do Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita 
ressalvando-se da proibição aí consignada, a alimentação de animais nos locais devidamente autorizados pelo 
município; 
b) A criação da figura do «animal comunitário», entendendo-se como tal, qualquer animal de companhia, 
designadamente, cão ou gato, expressamente autorizado a permanecer, mediante permissão prévia, no espaço ou 
na via pública limitada, cuja guarda, detenção, alimentação e cuidados médico-veterinários são assegurados por uma 
comunidade de moradores, associações zoófilas legalmente estabelecidas ou interessados no seu bem-estar; 
c) A criação de um programa sanitário para os animais comunitários, que assegure a sua vacinação, esterilização, 
identificação eletrónica e registo; 
d) A instalação de bebedouros e comedouros para animais em lugares devidamente, estipulados. 
e) Que seja dado conhecimento da presente Recomendação às Associações de Proteção Animal do município. 
Moita, 24 de Junho de 2019 
Pessoas – Animais – Natureza” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra João Lobo, Presidente da Assembleia Municipal 
Em seu entender este articulado do regulamento municipal tem um objetivo que se prende, 
essencialmente, com o combate ao abandono dos animais e o que acontece, muitas vezes, nas nossas 
ruas, com os tais cães e gatos que se encontram abandonados, e há sempre, naquele conceito de uma 
“pessoa boa” que lhes vai dando alimento, mas nunca assume, e muitos não assumem, mas o que é facto 
é que, quer cães quer gatos, se encontram a deambular pela via pública. 
Em seu entender, este ponto do regulamento, é nesse sentido de alertar e, de alguma forma, regulamentar 
a alimentação de animais que deambulam nas nossas ruas, pelo que considera que o artigo não deve ser 
retirado, mas é a sua opinião e irá exercer o seu direito de voto sobre esta recomendação em função da 
sua opinião. 
 
Tomou a palavra Carmen Lima do PS 
Relativamente a esta proposta de recomendação apresentada pelo PAN tem um apontamento a fazer, 
nomeadamente, também no seguimento daquilo que o Sr. Presidente da Assembleia acabou de concluir. 
Seria desnecessário haver esta situação da alimentação da boa vontade pública de cães e gatos, e acha 
que não serão só cães e gatos, mas todos os animais domésticos que deambulam pelas ruas do nosso 
concelho, se o município tivesse um controle de procriação animal devidamente condicionado. Se 
houvesse a esterilização animal, que já algumas vezes foi aqui apresentada, e que o município não 
implementa, seria completamente desnecessário a boa vontade destas pessoas caridosas para alimentar 
estes animais, porque, certamente, também não haveriam tantos animais abandonados nem tão pouco 
haveria razão de existirem associações de pessoas com boa vontade que perdem o seu tempo a tratar de 
animais que estão na associação que muitas pessoas “descartam lá à porta”. 
Acha que já era tempo, e muito tempo, da Câmara tratar desta situação 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Acha que esta intervenção da parte do PS se deve a falta de conhecimento do que é feito no município. 
Mais uma vez, fazem-se declarações sem saber aquilo que é feito e ainda mais quando vai ser discutido 
nesta reunião as atribuições da Quinta do Mião, as suas competências e aquilo que é feito e que tem sido 
feito. 
Mas, a sua primeira intenção de intervenção não é neste sentido, é no sentido destas propostas do PAN, 
que conhecem e percebem a boa intenção de cuidar dos animais, esbarrarem, exatamente, com tudo 
aquilo que o Sr. Presidente também acabou de dizer, mas esbarram também com o conceito ecossistémico 
da sociedade e esse, para si, é que é problema. Têm cuidados com os nossos ecossistemas, urbanos e 
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não urbanos, para que eles cumpram com a sua função e não têm que estar a alimentar animais errantes, 
sejam eles domésticos ou não domésticos, porque existem em várias cidades, na Europa e não só, vários 
problemas de intrusão de animais no espaço urbano, exatamente, porque existem fontes de alimento e 
isto é algo que não devem promover. 
Portanto, o que falta a esta proposta do PAN é uma visão do que é um ecossistema e de como ele funciona 
e, por isso mesmo, não a podem acompanhar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta de recomendação a votação. 
 
 
Submetida a proposta de recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com sete votos a 
favor, sendo seis do PS, um do PAN; oito abstenções, sendo três do PS, três do BE, uma do PSD, uma do 
CDS; dezasseis votos contra da CDU. 
 
 
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 para proteger animais não necessito de tantos requisitos, e protejo alguns que foram 
abandonados e chipados até, mas não consigo perceber esta esgrima toda que me tentaram aqui explicar 
nas vossas intervenções. Por um lado, não conheço também as opiniões de quem se presta a tratar de 
animais errantes aí por várias ruas e, acima de tudo, não consigo perceber, nem consigo entender, e não 
sei se alguém conseguirá entender, qual é a opinião, exatamente, dos animais acerca disto.” 
 
Declaração de Voto de João Soeiro do PS 
«Para mim esta proposta só peca por onde se lê “vadios” ou “errantes”. Eu substituía por “animais, seres 
do planeta terra, abandonados por humanos criminosos”, e era o que faltava eu não ter a liberdade de dar 
comer a um animal com fome. Dou sempre que queira, dou sempre que me peçam para animais. Tenho 
essa liberdade e lamento que aqueles que, geralmente, criticam quem se preocupa com pessoas, e 
também se preocupa com animais, sejam aqueles que não se preocupam com ninguém, a não ser com 
eles próprios. Hei de dar comer a quem tem fome sempre que me apeteça, porque não peço comida a 
ninguém para alimentar um animal com fome.” 
 
Declaração de Voto de Fátima Dâmaso do PAN 
“O quero é fazer uma pergunta: o que é que é suposto fazer porque o CED age como age, muito bem por 
sinal, mas não chega a todas as colónias. Há sítios que não foram ainda sinalizados onde existem animais 
que foram abandonados, que depois se propagam, e qual é a consciência de nós seres humanos…” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Interrompeu a Sra. Fatima Dâmaso, pedindo desculpa, para lhe dizer que a sua intervenção não era uma 
declaração de voto. Se quiser pode intervir nos atos da Câmara e abordar essa temática, mas uma 
declaração de voto é para justificar o voto, pelo que lhe apelou nesse sentido. 
 
Declaração de Voto de Fátima Dâmaso do PAN 
Concordou, pedindo desculpa. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento B. 



   Página 6 de 49 

Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
“Proteção dos equídeos da Moita 
Sabendo que é cada vez mais do conhecimento público, que a dignidade e bem-estar destes animais é 
violada todos os dias, através de abandono, subnutrição, desidratação, exaustão e também agressão 
física, sem consequências práticas e eficazes para os detentores, é urgente encontrar formas que visem 
salvaguardar de forma efetiva a dignidade e bem-estar dos equídeos. 
O artigo 13º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estipula, que dado que os animais são 
seres sensíveis, a União e os Estados Membros devem ter plenamente em conta as exigências em matéria 
de bem-estar dos mesmos. 
De acordo com a Lei nº8/2017, “Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção 
jurídica em virtude da sua natureza”. 
Também na Lei nº92/95, refere no nº1 do artigo 1º “São proibidas todas as violências injustificadas contra 
animais, considerando-se como tais os actos consistentes em, sem necessidade, se infligir a morte, o 
sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a uma animal”, assim como na alínea a) do nº3 “Exigir a 
um animal, em casos que não sejam de emergência, esforços ou atuações que, em virtude da sua 
condição, ele seja obviamente incapaz de realizar ou que estejam obviamente para além das suas 
possibilidades. 
Mais de vinte anos volvidos sobre esta lei e em pleno século XXI, nada mudou, pelo contrário, aqui na 
Moita, verifica-se que existe uma etnia que se multiplicou e que todos os dias se passeiam pela Moita e 
arredores, empilhados em cima das carroças, puxadas por um único cavalo subnutrido, espancado a 
desfazer-se em diarreias por não ser abeberado e alimentado sequer e que por vezes caem na via pública, 
não suportando mais… 
Não podemos aceitar que estes casos continuem a acontecer e a ser desvalorizadas e que estes animais 
continuem a ser massacrados constantemente. Não se tratam de casos pontuais, mas sim de situações 
recorrentes em que algumas vezes os cavalos acabam por morrer e que tem gerado uma onda de 
indignação na maioria dos munícipes do concelho. 
Relembramos aqui hoje, que foi aprovado nesta assembleia no dia 28 de dezembro de 2018, uma 
Recomendação em que se propunha a sensibilização do município e dos cidadãos para a proteção dos 
animais, sobretudo os que se encontram acorrentados, onde se incluíam os cavalos. 
Em face do exposto, a representação municipal do PAN propõe, que a Assembleia Municipal, na sua Sessão Ordinária 
de 24 de Junho de 2019, delibere recomendar à Câmara Municipal que: 
a) Em conjunto com as autoridades do concelho, atue relativamente a este grave problema, identificando os 
detentores dos cavalos que se encontram abandonados, amarrados e sem alimento, no sentido de sensibilizar os 
mesmos para estes atos cruéis que levam os animais a situações de doença, exaustão e morte, assim como na 
circulação de animais atrelados a carroças, que circulam sem regras, pondo em perigo também os automobilistas. 
b) Seja permitida a assistência médica a um equídeo doente e/ou em sofrimento pelo médico veterinário da autarquia, 
no caso de impossibilidade de contacto com o proprietário. 
Moita, 24 de Junho de 2019 
Pessoas – Animais – Natureza” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Nem sabe por onde começar porque esta proposta de recomendação nem é uma recomendação, é uma 
proposta de recomendação que recomenda à autarquia o que ela já faz. Até ai tudo bem, era capaz de 
acompanhar estas recomendações dizendo que a autarquia já o faz, mas há aqui coisas que não pode 
aceitar no século vinte e um: “existe uma etnia que se multiplicou”. 
Hoje é o Dia Nacional do Cigano, mas alguns aqui não sabem, outros poderão saber, como é que apareceu 
aqui esta etnia. Foi escravizada, foi tirada do país onde não está integrada, que também tem 



   Página 7 de 49 

recomendações e que aconselha a D. Fátima a ir procurar do Conselho Europeu, da Assembleia da 
República. 
São pessoas, têm direitos, têm deveres, devem ser integradas, devem ser acompanhadas, e pode dizer 
que há cavalos que morrem aqui no concelho da Moita e que não são de ciganos, mas os ciganos levam 
com tudo, portanto, não aceita isto porque “uma etnia que se multiplicou” é algo muito feio e, a bem da D. 
Fátima e do PAN, sugeria que retirassem esta parte porque o resto já se faz. É uma proposta de 
recomendação, não é uma recomendação, mas “uma etnia que se multiplicou” é inaceitável, e não quer 
dizer mais nada porque senão ainda ofende alguém, mas “uma etnia que se multiplicou” é uma expressão 
que já ouviu em filmes a preto e branco e em documentários que não deram um grande resultado, mas 
“uma etnia que se multiplicou” não dá. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Em grande parte, aquilo que tinha para dizer já foi dito, pelo que apenas quer dizer que acredita na boa 
vontade, na vontade genuína e na preocupação genuína, quer da D. Fátima, enquanto representante do 
PAN, quer de outras pessoas que se preocupam com o bem-estar e com o direito animal. Isto não invalida, 
naturalmente, aquilo que foi referido pelo seu camarada Nuno Cavaco, e têm que ter alguma atenção, 
porque não é mera semântica, relativamente à apresentação e como as coisas são colocadas. 
Todos conhecem, suficientemente, a história do século vinte para perceber que é fácil encontrar “bodes 
expiatórios”. Hoje é esta etnia que aqui é referida, amanhã não sabem que grupo é que vem, e depois não 
sabem que grupo é que vem, mas todos sabem no é que isto pode dar, no é que isto já deu na história 
recente, com menos de um século. 
Portanto, não se consegue rever, acreditando, exatamente, nas preocupações genuínas, e acredita 
sinceramente, que aqui são manifestadas, mas não se consegue rever nesta terminologia, neste ideal, 
nesta introdução que aqui é apresentada e, como tal, não poderão votar a favor. 
 
Tomou a palavra Carmen Mafra do BE 
Acompanha praticamente tudo o que ouviu até agora e, para não se estar a repetir, a única coisa que diria 
é que pessoas não são “empilhados em cima das carroças”. Não são coisas, são pessoas. A etnia cigana 
é uma etnia com direitos, com deveres e, de forma alguma, pode admitir que esses seus concidadãos 
sejam retratados desta forma, porque isto é uma generalização e em todas as generalizações, geralmente, 
já todos sabem aquilo a que mais tarde poderá conduzir. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Quer dizer que aprova esta moção se, exatamente, retirarem daqui a etnia cigana, e também porque, 
exatamente, em menos de meio ano, no seu percurso de bicicleta para o seu trabalho, teve de parar três 
vezes, e uma delas ficou com um amigo cavalo na mão, e dessas três vezes em que pediram a intervenção 
da GNR os donos não eram ciganos. Por outro lado, ainda tem um parente no Alto do Moinho, ali por trás 
de uns prédios, e, às tantas, a GNR teve de lá ir porque havia lá dois cavalos sem beber água e a morrer 
de fome que também não eram de ciganos. 
Mas, tem outra particularidade com um amigo que agora, infelizmente, está doente, que já tem oitenta e 
tal anos, em que quase que andaram à bofetada com uns fulanos, exatamente, ciganos, porque se 
estavam a exceder na bordoada que davam num cavalo muito pequenito e magrinho, todo torcido e ainda 
por cima mal calçado, com os cascos quase no sabugo, ali próximo do parque industrial onde era o 
restaurante “O Gaspachinho”, de maneira que, nesta matéria, tem todas as experiências e várias 
intervenções, uma delas quase mesmo à bofetada. 
O que acontece é que, se retirar isto daqui, tem a sua aprovação porque, de facto, a Câmara não tanto, 
mas a GNR tem que ter alguns meios, porventura, com alguns meios também que possam vir pela Câmara, 
para dar resposta a isto. 
Há uma certa vaidade, uma certa mania em usar o cavalo, que é um animal altamente nobre e muito 
beneficiado ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, na sua transformação. É uma pena. Há aí gente 
que se mistura, por vezes, em festejos, e há notas disto, a passear com os cavalos durante longos 
quilómetros, que têm dinheiro para “encher o bandulho”, mas que, exatamente, tratam mal os cavalos, 
que estão mal calçados e, às tantas, ficam a meio da festa porque já nem têm cascos. Isto também 
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acontece, e ainda recentemente aconteceu, tudo por causa da vaidade de algumas manias de 
tradiçõezinhas elevadas ao exagero, etc. 
Termina por aqui dizendo que tem o seu voto se, de facto, retirar esta parte do texto. 
 
Tomou a palavra Carmen Lima do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“De facto, nos últimos tempos, têm-se vindo a verificar, cada vez com mais frequência, situações de 
presença de equídeos que circulam ou se encontram na via pública sem que se encontrem sequer 
acompanhados dos respetivos donos, colocando em perigo todos os terceiros utilizadores dos mesmos 
espaços, nomeadamente, condutores de veículos, e contribuindo para a intranquilidade e insegurança 
destes. 
Tem-se verificado igualmente situações de equídeos que se encontram em espaços privados, mas sem 
qualquer tipo de aprisionamento que os impeça de se deslocar para a via pública, ocasionando o risco 
mencionado no ponto anterior. 
Que se constata também a existência frequente de carros de tração animal com cavalos em locais 
públicos, nomeadamente, em cima de passeios públicos, quer colocando em risco todos os terceiros, quer 
danificando bens públicos. 
Na passada semana ocorreu um resgate de intervenção do IRA de um cavalo em débeis condições físicas, 
que se encontrava a deambular na via pública na zona do Carvalhinho, e que a GNR informou que a Câmara 
e o veterinário tinham conhecimento deste facto. 
Por este motivo, votamos a favor da proposta apresentada pelo PAN desde que seja retirado a referência 
à “etnia que se multiplicou”.” 
Aproveitou ainda para solicitar algum esclarecimento relativamente ao conhecimento que a Câmara tinha, 
e do veterinário, relativamente a este cavalo que andava na via pública a semana passada e que foi 
resgatado pelo IRA. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que o esclarecimento seria prestado nos atos da Câmara e questionou a proponente do PAN se 
pretendia fazer alguma alteração uma vez que foram colocadas algumas questões. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
Informou que concordava em retirar a expressão “verifica-se que existe uma etnia que se multiplicou e 
que todos os dias se passeiam pela Moita e arredores, empilhados em cima das carroças” e propôs alterar 
para “verifica-se que existem pessoas que todos os dias se passeiam pela Moita e arredores, empilhados 
em cima das carroças”. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
A propósito desta temática pediu que lhe permitissem, porque a questão fundamental é esta, que lesse 
um texto de Bertold Brecht: “Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. 
Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois 
prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram 
uns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, 
mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.” 
Porque a essência da temática é esta, a questão de fundo é esta, sugeriu que interrompessem a sessão 
por dois minutos para que os coordenadores dos grupos municipais pudessem ajudar nalguma redação. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Pensam que esta proposta de recomendação está inquinada por tudo aquilo que já aqui dito e acham que, 
por mais remendos que se possa fazer, aquilo que recomendariam, passando o abuso da sua parte, era 
que o PAN retirasse esta recomendação porque senão não podem, mesmo com os remendos que possam 
ser feitos, votar a favor, porque ainda que haja alguma parte positiva nesta recomendação, em que todos, 
no geral, se podem rever, de facto, neste momento, a recomendação está inquinada pela terminologia, por 
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tudo aquilo que já foi dito e, como tal, não há condições para se fazer remendos a esta recomendação e, 
como tal, se ela se mantiver, mesmo retirando a “etnia”, votarão contra. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
Informou que resolveu retirar o parágrafo: “Mais de vinte anos volvidos (…)” até “(…) não suportando 
mais…”. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após confirmar o parágrafo a ser retirado questionou se essa era a alternativa a trazer a recomendação 
noutro dia e alertou para o facto de o texto assim deixar de ter coerência. 
Sendo claro que não vão conseguir melhorar o texto, e que ele fica quartado, questionou a proponente do 
PAN se pretendia aceitar a sugestão de retirar o texto e trazê-lo na próxima Assembleia, mas trabalhado e 
sem estas questões, mas se pretender continuar passarão à sua votação. 
 
Tomou a palavra Fátima Dâmaso do PAN 
Concordou em retirar a proposta de recomendação e voltar a trazê-la porque há uma grande 
movimentação de munícipes que estão contra esta situação, que cada vez progride mais no nosso 
município, e isto é degradante e, como tal, tem que ser discutido aqui, pelo que irá retirar a questão da 
etnia e voltará a trazer outra recomendação. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a decisão da proponente confirmou aos membros da Assembleia Municipal que a proposta de 
recomendação do PAN foi retirada. 
 
Em seguida solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
“Pela PAZ, não à GUERRA! 
Porque cresce o perigo de mais um conflito armado na região do Médio Oriente consequência das 
divergências entre Estados Unidos e Irão. 
Conflito que a verificar-se, não faltam sinais de posterior envolvimento de outros países da região. 
A Assembleia Municipal da Moita reunida em 24 de junho de 2019, certa de representar os anseios pela 
paz da população deste Concelho e do país, apela aos Governantes e à Inteligência daqueles países: 

 que abram canais para o diálogo diplomático, abandonando de vez a retórica beligerante, própria 
de quem deseja a violência e a guerra; 

 que o respeito pelos Povos, Soberanias e Direito Internacional vigorem sobre unilateralismos, 
recolocando a ONU na sua função moderadora e garante da Paz. 

A humanidade pelo conhecimento do processo histórico, a inteligência e a sabedoria atuais, não 
consentem a Barbárie. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita 
(enviar para Presidência da República, Presidência da Assembleia da República, Grupos Parlamentares 
da Assembleia da República, Governo Central e Comunicação Social Regional).” 
Após a leitura do texto propôs o envio também para os Corpos Diplomáticos dos E.U.A. e do Irão, 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
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Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Em nome da bancada da CDU disse que acompanham as preocupações do Bloco de Esquerda e que só 
pediu para falar para “pôr aqui o guizo ao gato”. Assistem, de há algum tempo para cá, a um “libertar de 
mãos” de Israel para fazer ofensiva contra a Palestina, a uma expansão dos colonatos num processo que 
está ferido de morte e com coisas tremendas que são do conhecimento de todos. 
Assistiram também a um “lavar” da Arábia Saudita, que todos sabem como é que se comporta, onde as 
mulheres são apedrejadas até à morte, onde se cortam braços e outras coisas a pessoas sem julgamento 
decente, onde, por exemplo, se matam assassinos fora do país com a proteção e com a bênção dos 
Estados Unidos, sem que o Tribunal Penal Internacional possa fazer alguma coisa, ou os Direitos Humanos, 
portanto, há ali qualquer coisa à parte. Aliás, não se lembra de ver criminosos de guerra serem condenados 
nos Estados Unidos, nem em lado nenhum, mas isto já vem de outra ofensiva. 
Só quer partilhar com os membros da Assembleia, tal como o Sr. Presidente partilhou, o que aprendeu 
com uma pessoa que lhe explicava como é que era isto da questão ideológica e da comunicação, porque 
durante muitos anos levavam com os filmes dos cowboys, eram educados naquilo, a preto e branco, muito 
giros, que também gostava, com os maus dos índios a querer fazer mal às pessoas e os bons dos cowboys 
a matar toda a gente que lhes queria tira o escalpe e aqueles horrores todos, mas mais tarde, quando 
cresceram, perceberam que a terra era dos índios e quem eram os maus eram os americanos 
Mas, depois, veem os filmes todos, e até porque vão ter esta temática, lá vem sempre um americano salvar 
o mundo dos maus dos árabes, ou dos comunistas, ou uma coisa qualquer. Eles até conseguiram fazer 
com que entendêssemos as armas nucleares como uma coisa boa porque quando os extraterrestres vêm 
invadir a terra há sempre uma arma nuclear que salva o planeta, o que é uma coisa impressionante. E 
batemos palmas e chora-se a ver aqueles filmes porque se gosta muito, e isto é realmente uma ofensiva 
ideológica tremenda. 
Quis terminar com dois exemplos muito concretos, um porque acha que a Coreia do Norte é o país onde 
acontecem mais milagres no mundo inteiro, porque já morreu o tio que foi jogado aos cães, mas depois 
apareceu, morreu a mulher e depois apareceu, é uma coisa impressionante. Aquilo é um país onde não há 
direitos nenhuns e toda a gente é morta e depois ressuscita, portanto, deve ser estudado do ponto de vista 
teológico. O último é esta história com o drone, porque ouviu um senhor, e permitam-lhe, mas não gosta 
do senhor, que ajuda a fazer esta propaganda ideológica, que se chama Nuno Rogeiro, que tinha três 
cenários e que dizia que ele é que era o mais esperto e que sabia tudo. 
Entretanto, falou com um militar que lhe dizia assim “ó Nuno, desculpa lá, quando se quer pretextos 
arranjam-se. A guerra da Coreia foi começada assim com uma coisa destas e, sempre que há umas 
eleições onde o presidente em exercício nos Estados Unidos está à rasca faz-se uma guerra”, e a questão 
é esta, portanto, acompanham esta moção do Bloco de Esquerda que acha que está bem escrita, mas só 
quis para “pôr o guizo ao gato”. 
Nesta questão unilateral de querer mandar no mundo, de impor regras aos outros todos e não acatar 
nenhuns direitos, realmente, os Estados Unidos têm feito aqui um péssimo serviço à humanidade, são dos 
principais responsáveis por tudo o que é mau, neste momento, no planeta, e não vão ter um bom fim aqui 
no Irão porque se o senhor precisar ser eleito, se calhar, vai ter que fazer o “jeitinho” à indústria do 
armamento, independentemente das vidas das pessoas e das vidas dos animais que lá estejam. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Revê-se, naturalmente, na intervenção que já aqui foi proferida pelo seu camarada Nuno Cavaco e, 
naturalmente, reveem-se e votarão a favor desta moção, no entanto, quis dizer que o seu amigo Luis 
Morgado, e pensa que muita gente dentro do Bloco de Esquerda, sabe que o que está aqui em causa não 
são meras divergências entre um país e outro. A questão que aqui está é uma questão de fundo que não 
é aqui tratada, é uma questão muito mais ampla. 
O Nuno Cavaco já aqui referiu, em parte, o que está aqui em causa, porque o que está aqui em causa é 
uma questão imperial, é uma questão da ordem imperial, e é de quem manda no mundo. 
É o que aqui está, isto não é dois países que se lembram, nem sequer são dois países em igualdade de 
circunstâncias, e não se trata aqui de dizer que o Irão é muito bom e que os Estados Unidos é muito mau, 
ou vice- versa, trata-se que as coisas não são comparáveis e era só esse reparo que queira fazer. 
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Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Esta moção é muito simples e não estiveram, naturalmente, à procura de um texto inócuo, mas assentaram 
numa filosofia que é esta: ao longo dos séculos e no processo histórico sempre houve explicação para as 
guerras, mas elas continuaram, desde Gengis Khan. Quando os romanos destruíram Cartágo, 
naturalmente, que foi assim, eram interesses económicos, hegemonia para dominar o mediterrâneo, 
digamos que aquelas guerras são comparáveis às de hoje, e já agora dizer que naquela altura também 
vieram para cá refugiados, nomeadamente, cartagineses. 
Aqui há uns anos conviveu com um casal de palestinianos, de judeus, gente de Madagáscar, de gente da 
América Latina, num encontro de gente do trabalho de diferentes religiões, para o qual foi convidado por 
ser ateu, na Holanda. E, ao conviver com os judeus e os palestinianos, um deles dizia assim: “a chatice é 
que se nós quisermos conquistar a paz, mas começarmos a discutir como é que lá chegamos partindo, 
exatamente, das razões que levaram à guerra, nunca mais daqui saímos e ela nunca mais acaba”. 
Ora, este tipo de visão foi a que prevaleceu nesta moção, ou seja, antes que ela comece, naturalmente, 
que se evite, que se envergonhe porque, exatamente, a inteligência no mundo, a sabedoria, o 
conhecimento, a informação, todas as capacidades da tecnologia, hoje numa velocidade enorme, colocar 
um evento humano em prática, não admite que se continue nisto e na barbárie, admite que se chateiem 
aqui, porque há diferenças, mas não admite a guerra. Esta é que é a verdade. 
Dirão alguns que isto é um bocado romântico, agora tudo o que o João Faim disse e em que ele assentou, 
legitimamente, a sua intervenção, também conhece, mas não é isso que interessa, porque senão 
começam logo a desprezar alguma coisa, porque atrás do Trump há pessoas, há um povo americano com 
uma cultura, hoje, diversificada, excelente, tamanha. Há lá vontades e anseios também e, naturalmente, 
de paz, e quando esses não vencem é porque são iludidos, porque há gente que maquina a guerra, há 
gente que sabe manipular. Diga-se, por exemplo, que ainda hoje, nos Estados Unidos, mais de sessenta 
por cento da malta com mais de cinquenta anos acredita que foi o Fidel Castro que mandou matar o 
Kennedy.. Isto é um exemplo de como se manipula e isto é verdade. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após confirmar o acréscimo do envio para os Corpos Diplomáticos dos E.U.A. e do Irão, e por não ter mais 
pedidos de intervenção, submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra Carmen Mafra do BE 
“Ao Dia Mundial dos Refugiados 
Celebrou-se no passado dia 20 de junho o Dia Mundial dos Refugiados.  
É particularmente importante assinalar esta data no ano em que vivemos, dado que, de acordo com os 
dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, nunca houve tantos refugiados como 
hoje. Em 2018, ano do último registo disponível, os números ultrapassaram os 70 milhões, ou seja, uma 
pessoa em cada 108 do total da população mundial. É o maior recorde dos últimos 20 anos, ultrapassando 
até o limite traçado aquando da II Guerra Mundial. Isto significa que, a cada dia, perto de 37 mil pessoas 
foram forçadas a abandonar as suas casas devido a guerras, conflitos, perseguições e alterações 
climáticas. De registar ainda que as crianças são uma parte significativa do total destas pessoas, muitas 
das quais se encontram sozinhas em trânsito, ou nos campos de refugiados e de deslocados internos. 
Ao mesmo tempo que assistimos ao crescimento do número de refugiados verificamos, infelizmente, uma 
diminuição da solidariedade para com estas pessoas, nomeadamente em países que são confrontados 
com grandes números de refugiados. 
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Felizmente, Portugal tem-se destacado de forma positiva na disponibilidade para o acolhimento de 
refugiados, ainda que abaixo das expectativas e metas inicialmente definidas. No âmbito do programa de 
recolocação, entre 2015 e 2018, o país acolheu 1548 pessoas, menos de metade dos 4574 acordados. 
Acresce que devido a constrangimentos burocráticos e logísticos o processo de integração é difícil e 
complexo. Quem foge da guerra, da perseguição ou de crises ambientais não deve ter a sua vida bloqueada 
por processos kafkianos. 
Acolher é importante, mas além disso é necessário integrar as pessoas que nos chegam. Os refugiados 
em Portugal são confrontados com duros processos burocráticos que atrasam o desejo de reagrupamento 
familiar, a validação de competências e o acesso pleno aos direitos básicos. Além disso, a falta de uma 
oferta consistente de cursos de língua portuguesa agrava aquela que é à partida uma condição de 
vulnerabilidade. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 24 de junho de 2019, delibera: 

1. Saudar o Dia Mundial dos Refugiados;  
2. Garantir que toda a articulação necessária e possível é feita com o município e Estado Central para 

que sejam assegurados todos os direitos humanos dos refugiados no pós período de acolhimento de 
18 meses; 

3. Instar o Estado Central para que sejam cumpridas todas as suas obrigações, tanto financeiras como 
logísticas no processo de integração; 

Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita 
(Remeter o presente documento ao Senhor Primeiro Ministro e a todos os partidos representados na 
Assembleia da República, bem como à Comunicação Social Regional)” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Mais uma vez isto merece, na sua opinião, a concordância de todos, no entanto, pediu que também aqui 
o deixassem “pôr o guizo ao gato” quando diz assim “Quem foge da guerra, da perseguição ou de crises 
ambientais (…)” porque houve guerras concretas que originaram o estado a que chegámos. Guerras 
baseadas em mentiras, onde morreram milhões de pessoas. Países inteiros destruídos com ideologias da 
treta, aplaudidas por muitos, muitos, muitos. Até aqui nesta sala houve documentos sobre a primavera 
árabe, votados favoravelmente por alguns dos presentes, onde se falava na Líbia e que aquilo ia ser só 
maravilhas, e na Síria. Tem memória. 
E também todos sabem que os portugueses têm responsabilidade nisto, têm uma responsabilidade 
acrescida. Um primeiro-ministro nosso serviu de mordomo numa ilha portuguesa para um encontro onde 
se decretou guerra no Iraque, tendo havido afirmações que existiam armas de destruição em massa que 
nunca foram encontradas e com isto mais um país destruído, mas também tem a ver com o Afeganistão, 
com ene de malfeitorias que ali se fizeram. 
Portanto, esta guerra tem a ver com questões que, como portugueses, têm responsabilidades. Infelizmente 
a maioria dos portugueses votou em pessoas que assumiram a mentira, nunca pediram desculpa, nunca 
foram julgados. São responsáveis por milhões de mortos e nunca foram julgados. Nem ele, nem o Tony 
Blair, nem outros que tais. 
Depois, e por falar em perseguição, pediu que o deixassem dar uma palavrinha sobre o povo saharaui, que 
também é perseguido e nunca se fala muito disso, têm também conflitos ad aeternum apoiados também 
pelos Estados Unidos e por Israel, o caso dos conflitos do Corno de África, do Iémen pela Arábia Saudita, 
pelo que há aqui coisas que deviam “pôr o guizo ao gato”. 
Por último, quis só fazer uma sugestão, porque acha que está aqui um problema com o português, que 
percebe, quando diz, na parte deliberativa, “Saudar o Dia Mundial dos Refugiados (…)” – com o que estão 
de acordo, mas depois “(…) saudando todos e todas aquelas que até ao momento chegaram a Portugal 
nesta situação” porque acha que não têm que saudar as pessoas. As pessoas que vêm para cá devem ser 
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acolhidas, devem ser integradas, e diria mais, devem ser valorizadas, porque há médicos, há ene pessoas 
que podiam contribuir para o bem-estar da comunidade, mas esta parte de saudar todos aqueles que 
chegaram, quando as pessoas vêm à procura de uma vida melhor, vêm a fugir da miséria, da guerra, da 
violência, não se saúda, nem se faz uma saudação a quem vem nestas condições, pelo que acha que esta 
parte devia ser retirada, mas de resto acha que é oportuna esta saudação. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Questionou o proponente sobre a sugestão apresentada. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Disse que aceitavam a sugestão em relação à individualização da saudação pelo que a retiram e deixam 
apenas “Saudar o Dia Mundial dos Refugiados”. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a saudação a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto 
inicialmente transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
“Pelo alargamento do Complemento Solidário para Idosos 
O Complemento Solidário para Idosos (CSI) foi criado há cerca de 13 anos para apoiar os pensionistas 
(com pensões de velhice ou de sobrevivência) com idade superior à idade normal de acesso à pensão do 
regime geral da Segurança Social (atualmente 66 anos e 5 meses) e que têm rendimentos muito baixos, 
inferiores a 5.258,63 euros/ano. 
O valor a receber de CSI, quando concedido, corresponderá à diferença entre o montante dos recursos do 
requerente e aquele montante máximo de 5.258,63 euros/ano (ou 438,21 euros/mês). O gasto anual da 
Segurança Social com o CSI representa menos de 1% da sua despesa e deve ter-se em conta que esta 
prestação social é financiada pelo Orçamento do Estado e não pelos descontos (contribuições) sobre os 
salários de quem trabalha, os quais se destinam apenas e só a financiar as pensões de velhice (20,21%) 
e invalidez (4,29%) e os subsídios, como o de desemprego (5,14%), morte (2,44%), doença (1,41), 
parentalidade (0,76%) e doença profissional (0,50%). 
O Complemento Solidário para Idosos (CSI) abrange atualmente cerca de 165.000 pessoas (70% são 
mulheres), tendo o distrito de Setúbal 11.419 beneficiários (situação da base de dados em 1 de maio de 
2019 da Segurança Social). Mas muitos idosos que vivem numa situação muito precária continuam sem 
poder aceder a esta prestação social, já que na avaliação dos recursos dos requerentes, para além dos 
rendimentos anuais do próprio, tem sido considerada também uma quantia anual definida em função dos 
rendimentos dos descendentes, mesmo que não vivam com o requerente. 
Tal situação faz com que uma medida pensada como importante meio de combate à pobreza da população 
mais idosa se tenha transformado numa medida limitada, insuficiente e até reprodutora da exclusão 
social. Num recente relatório, em que também é sugerida a melhoria desta prestação, a própria OCDE 
defende que a condição de recursos para aceder ao CSI não deve ter em conta o rendimento dos 
descendentes porque “Incluir os rendimentos dos filhos nas condições para atribuição do CSI, contribui 
para perpetuar os baixos rendimentos nas mesmas famílias por várias gerações”. 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 24 de junho de 2019, delibera: 
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Recomendar à Assembleia da República que altere a legislação atual de modo a que a atribuição do 
Complemento Solidário para Idosos (CSI) tenha apenas em consideração os rendimentos anuais do próprio 
idoso e da pessoa com quem está casado ou vive em união de facto há mais de 2 anos, excluindo-se assim 
a ponderação dos rendimentos dos filhos. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita 
(enviar para Presidência da República, Presidência da Assembleia da República, Grupos Parlamentares 
da Assembleia da República, Governo Central, Assembleias das Regiões Autónomas, Governos das 
Regiões Autónomas e Orgãos de Comunicação Social Regionais)” 
 
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 documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Também acompanham esta moção, que consideram oportuna, mas deixa-lhes sempre uma sensação de 
amargo na boca quando têm que estar aqui a falar num complemento de pensões, porque o que, de facto, 
precisamos no nosso país, e é algo que constantemente tem vindo a ser apresentando pelo partido que 
aqui representa, o PCP, nos locais próprios, é as pensões dignas e justas, e é por isso que lhe deixa um 
amargo de boca terem que ter este tipo de moções aqui na Assembleia Municipal, mas crê que é oportuno 
e é necessário, até que as pensões atinjam os valores justos, que este complemento solidário para idosos 
continue e que seja atualizado. 
Além do mais, segundo as notícias que hoje ouviu, o país parece que tem excedente orçamental, portanto, 
dinheiro não falta. Nunca faltou, ele foi colocado noutras opções, mas pelos vistos, além dessas opções 
continuarem a sê-lo, de financiamento à banca, etc., etc., ainda assim, este ano ainda têm margem para 
distribuir riqueza a quem trabalhou e a quem trabalha, portanto, é atual e oportuno. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Este documento que está apresentado como uma moção no fim vem com uma estrutura de recomendação 
à Assembleia da República, pelo que pensa que, de facto, era necessário esclarecer se é uma moção ou 
se o que é pretendido é apresentar uma recomendação à Assembleia da República. 
Não obstante, sobre o conteúdo da moção, expressam claro o seu alinhamento com a necessidade de 
apoiar os idosos, em particular, os que se encontram numa situação precária, que sabem que existem, e 
este complemento solidário para idosos, que foi criado pelo Partido Socialista no poder, veio 
consubstanciar uma medida social que, de facto, veio apoiar esta faixa etária. 
No entanto, quanto aos valores que são aqui indicados, não têm, neste momento, bases para perceber se, 
de facto, no fundo correspondem à realidade, não obstante, como disse, apoiarem sempre medidas que 
visem melhorar as condições desta faixa etária, em particular, dos idosos numa situação mais precária. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Esclareceu que, efetivamente, se trata de uma moção a aprovar aqui e o conteúdo dessa moção é 
recomendar ao Parlamento e ao Governo que faça qualquer coisa neste sentido, o que é diferente. Fazem 
aqui recomendações à autarquia, mas não podem aqui fazer outro tipo de questões, portanto, aprovam 
aqui uma moção que visa recomendar aos órgãos governativos que, neste caso, alterem os métodos de 
cálculo de atribuição. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Esclareceu que a sua dúvida era se, de facto, é uma recomendação em que se está a propor a alteração 
de uma lei à Assembleia da República, porque não é suposto recomendarem alterações da lei, serão os 
deputados à Assembleia da República que farão essas alterações e essas recomendações e propostas. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que se trata apenas de uma recomendação e que algum dos diferentes grupos parlamentares 
a quem vai ser enviada poderá tomar a iniciativa, porque será a eles compete e não a esta Assembleia. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Pediu que a sessão fosse interrompida por cinco minutos para falarem sobre a votação desta moção. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomada a sessão, submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e três votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, um do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; oito abstenções do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do PS proferida por Márcia Santos 
“Como já referi também na minha intervenção a nossa votação não tem como intenção discutir o conteúdo 
em si desta moção. Não entendemos que este é o local próprio para a recomendação de alteração de 
legislação à Assembleia da República. Estas devem ser, claro, dirigidas à Assembleia da República pelos 
grupos parlamentares, como o do Bloco de Esquerda, que têm assento na Assembleia da República e 
também é uma forma de não confundirmos os papéis que nós temos aqui, enquanto membros da 
Assembleia, de fiscalização dos atos da Câmara e cremos que a moção feita como recomendação desta 
legislativa não vinha nesse sentido.” 
 
Declaração de Voto do António Chora do BE 
“Eu quero dizer que votei favoravelmente esta moção que acabámos de apresentar e congratulo-me com 
os resultados das votações que aqui tiveram lugar, porque cada um assumiu a sua responsabilidade sobre 
este assunto e, nomeadamente, o grupo que aqui está do Partido Socialista que se absteve, acho muito 
bem que o tenha feito para evitar situações a que nos têm habituado ultimamente, até no parlamento, que 
é votarem aqui uma coisa favoravelmente e dois dias depois virem dizer que afinal estavam enganados, 
não pode ser aquilo que votaram.” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por João Figueiredo 
“A bancada da CDU votou a favor porque, como sempre, nós não enjeitamos nenhuma oportunidade, em 
nenhum local, para melhorar a vida dos portugueses e, neste caso, em particular, também dos habitantes 
do concelho da Moita, e tal como temos feito em várias moções aprovadas aqui nesta sala, em mais que 
um mandato, e lembro-me, em particular, de uma em dois mil e dezasseis em que votámos aqui por 
unanimidade o alargamento do passe social a toda a Área Metropolitana de Lisboa.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento F. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
“Assegurar o Futuro no concelho da Moita 
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Dia 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Ambiente. Esta data remete-nos para o ano de 1972 onde 
foi realizada a primeira grande reunião, conhecida por Conferência de Estocolmo, organizada pela ONU, 
para tratar de questões relacionados com o Ambiente.  
Quando se fala em Ambiente é inevitável que não se pense nas Alterações Climáticas. Os últimos relatórios 
do Painel Intergovernamental sobre este tema (IPCC) tornaram mais que evidente que as Alterações 
Climáticas são uma realidade e, se nada for feito até 2050, a temperatura aumentará 2ºC e assistiremos 
a fenómenos devastadores. 
Prevê-se que Portugal, a par dos países do mediterrâneo, seja um dos países mais afetados, com a 
intensificação das ondas de calor, secas prolongadas, aumento de fogos florestais e, por outro lado, 
tempestades intensas.  
Em 2015 a ONU desenvolveu uma agenda 2030 constituída por 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), aprovada por mais de 193 membros. Esta agenda pretende mobilizar esforços 
advindos de governos, cidadãos, empresas e instituições, criando um novo modelo global para erradicar a 
pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o meio ambiente e combater as 
alterações climáticas. 
O próprio Secretário-Geral da ONU, António Guterres, já manifestou por algumas vezes, a sua preocupação, 
alertando os líderes mundiais pela falta de compromisso para cumprir as metas do Acordo de Paris. 
Também exortou a população mundial para que esta reclame, junto dos seus dirigentes, prestação de 
contas. 
Urge então a necessidade em estarmos na linha da frente e liderar o combate às alterações climáticas por 
via da sensibilização e através das instituições, empresas e agentes políticos que, ao assumirem este 
problema como uma verdadeira prioridade, são atores importantíssimos nesta luta, a par da sociedade 
civil que já começa a sair à rua e a exigir mais pelo nosso planeta. 
Exemplo disto é o movimento Fridays for Future – School Strike 4 Climate liderado pela jovem e ativista 
Greta Thunberg que todas as sextas-feiras falta às aulas para se sentar em frente do parlamento sueco, 
com o intuito de chamar a atenção para este problema. Este movimento já chegou a Portugal e inspirou 
imensos jovens estudantes a participar na greve global climática. 
Neste sentido, e considerando que o combate às alterações climáticas é um desígnio nacional e local e ao 
abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 24 de 
junho de 2019, recomenda à Câmara Municipal: 

1. Dar seguimento às recomendações aprovadas em assembleia municipal para Criação de um Plano 
Municipal para o Uso Eficiente da Água (Sessão Ordinária de 28/12/2017) e sobre o Uso e destino 
de resíduos plásticos (Sessão Ordinária de 22/06/2018). 

2. A elaboração de um relatório sobre o estado ambiental do concelho, o qual deva conter uma 
avaliação SWOT e avaliação de indicadores escolhidos pela Comissão Permanente de Ambiente, 
Infraestruturas e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade. 

3. Que dê prioridade à desmaterialização dos processos, utilizando o software que possui para o efeito 
ou, na eventualidade de não ser possível a total desmaterialização, que recorra a papel reciclado. 

4. Que a nível interno seja incentivada a prática de reciclagem de resíduos. 
5. Que, entre outras medidas, adote o “Eco Copo” para as festas populares em todas as freguesias do 

município, com o objetivo de diminuir os resíduos de plástico produzidos, com início no próximo ano; 
6. Que promova ações de sensibilização, a par das já existentes, visando contribuir para a reflexão e 

ação no âmbito dos ODS. 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação 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...) e comunicação interna. 
Moita, 24 de junho de 2019” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 



   Página 17 de 49 

Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Este é um tema que está na moda, que convém falar, mas convém falar com verdade e com dados e não 
ir “atrás da onda”, porque a pior coisa que podem fazer é ir “atrás da onda”. Estão em onda de frio, neste 
momento, em Portugal porque têm temperaturas mais baixas do que aquelas que são normais para a 
temperatura deste mês, portanto, as temperaturas mudam e as coisas variam. 
Depois, dizem que os relatórios do IPCC – e não sabe se a maior parte das pessoas aqui sabe o que é – 
que não faz estudos científicos, nem investigação científica, “tornaram mais que evidente que as 
Alterações Climáticas são uma realidade e, se nada for feito até 2050, a temperatura aumentará 2ºC” – 
também o tinham dito para cenários de dois mil e vinte que não aconteceram, para dois mil e dez, 
apresentaram um cenário para Portugal em que, por exemplo, a Baixa da Banheira ficava debaixo de água, 
e ela está aí, portanto, é preciso ver do que é que se fala. 
Pediu que o deixassem fazer uma citação de um autor, que dará o nome se quiserem, que diz: “Portanto, 
em todos os relatórios do IPCC têm sido apresentadas curvas do tipo “hockey stick” que revelam 
concentrações de CO2 falsificadas, incluindo (…) – que é uma figura que está na página- “que se encontra 
no “Sumário para Decisores Políticos”. Recordou que houve um escândalo há pouco tempo com o IPCC, 
com gente presa e tudo, porque falsificaram a tal curva de “hockey”, e falsificaram porque escolheram as 
amostras da concentração de CO2 no gelo e fizeram a curva um bocadinho mais inclinada que dá mais 
uns quantos graus e serve para alarmar. 
Com isto, não quer dizer que não haja alterações climáticas, e há. A questão de fundo é saber qual é a 
parte do homem neste contributo e tudo o que for para melhorar acompanharão, não vão é ao pormenor 
de usar aqui valores que foram dados e que já se percebeu que isto foi uma campanha manipuladora para 
conseguir outras coisas. E aqui chamou a atenção porque, sem querer, apelam a que os nossos jovens 
façam greve à escola na sexta-feira, o que não acha nada simpático, e dizer que este movimento, o “Fridays 
for Future”, diz que o mundo acaba em dois mil e trinta, dois mil e trinta e qualquer coisa, portanto, será 
mais ou menos a data em que o aeroporto do Montijo, se for construído agora, também acabará. Já 
percebe porque e que o PS o defende, “como vai acabar o mundo olha que se lixe, está tudo bem.” É 
preciso ter aqui algum cuidado e procurar estudar quando se faz estas coisas. Também dizem estes 
senhores todos que a base aérea do Montijo fica debaixo de água em dois mil e quarenta, mas está bem, 
não há problema, porque já acabou em dois mil e trinta. Agora, finalmente, percebeu a posição do Partido 
Socialista. 
Depois estão aqui uma série de coisas que também acompanham, mas gostaria de saber o que é que é o 
“estado ambiental”, o que é consideram como “estado ambiental”, bem como há aqui questões técnicas 
que também têm que ser explicadas. Pelo que se sabe, o papel reciclado produz mais, e gasta mais 
recursos, na sua execução do que o outro, pelo que também têm que ter aqui algum cuidado com isto 
porque, pelo menos, é o que se sabe. 
Sobre a questão da “justiça climática”, do “não há Planeta B, do “fim do mundo”, da “ditadura climática”, 
estes jovens dizem que, se tiver que ser, instauram uma ditadura climática para ter os seus objetivos que 
é “vamos lá acabar com as alterações climáticas”, mas nunca vão acabar com as alterações climáticas. O 
planeta é dinâmico, vai aquecer, vai arrefecer. Não há aquecimento global, há regiões que arrefecem, há 
outras que aquecem. Têm que estudar, têm que deixar de poluir tanto, têm que ter práticas mais amigas 
do ambiente e nenhuma delas, em grosso modo, a colocam aqui. 
Uma das medidas que têm que tomar no mundo é acabar com este mercado global que têm. Não podem 
comprar bananas a milhares de quilómetros, elas fazerem uma viagem grande e depois estarem podres e 
irem para o lixo. Não podem comprar carne à Argentina, fazer quilómetros, gastar energia e não comprar 
localmente, portanto, têm que dinamizar os mercados locais, têm que acabar com esta coisa dos 
poderosos fazerem os preços e haver uma segmentação do mercado de trabalho, e isto é ideológico, e não 
falam nisto, mas é aqui que se polui. 
Mas, por outro lado, mesmo a nível da região, pediu que o deixassem dizer aqui uma coisa engraçada, e 
que tem responsabilidade do PS, porque saiu um estudo – apesar de não o ter – que diz que um cruzeiro 
polui mais do que uma coisa que agora não se recorda, mas que era uma coisa absurda, e o Partido 
Socialista incentivou os cruzeiros no rio Tejo, portanto, vão fazer uma coisa aqui na Moita e em Lisboa vão 
castigar a Moita. 
É preciso ter coerência, é preciso saber do que estão a falar, e não sabe tudo, nem quer saber, e quer ir 
acompanhando, mas tem uma certeza, assegurar o futuro no concelho da Moita passa por estas coisas 
todas, mas passa por ter melhores serviços públicos, por ter melhores salários, por ter melhores reformas, 
por ter melhores apoios sociais - e tiveram aqui há pouco, na moção que o Bloco apresentou, e podiam ter 
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estado todos aqui muito interessados em melhorar o futuro no concelho da Moita e não o fizeram – e, com 
certeza, para terem mais informação. 
Era isto que queria dizer, acha que a recomendação é simpática, que tem aqui ene situações que deviam 
ser revistas, mas são simpáticas e percebe que é do que se fala hoje em dia, e da forma que se fala hoje 
e dia, mas devem sempre ter estas coisas em nota. 
Mesmo por último, e em tom provocatório, que assume, podiam incorporar um ponto sete exigindo que se 
visse o estado do ambiente e da saúde das pessoas antes do aeroporto e depois do aeroporto, que a lei 
obriga e que, segundo o que sabem, vai contribuir com ene poluição, desde sonora a química, enfim, era 
correta, neste “estado ambiental”, que se colocassem aqui todas as opções, principalmente as gravosas, 
no ambiente. E é sistemático e sintomático que se aposte nos transportes públicos para promover o tal 
bom ambiente e depois se faça uma coisa destas tomando a pior opção possível, mas já percebeu, vai 
durar até dois mil e trinta. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Um grande loop foi mesmo esta declaração porque estão aqui a falar no estado do ambiente, no sentido 
lato da conversa. Alterações climáticas, e lamenta ter de estar a explicar isto, mas alterações climáticas 
não é só ficar calor, alteações climáticas é grandes desvios àquele que é o clima habitual das zonas. Isso 
é um grande problema e sim, também é uma moda, é a moda da sua geração, que pode mesmo considerar 
que é a grande guerra da sua geração, e vai ser das gerações a seguir à sua, e espera que seja de todas 
as gerações que o antecederam, porque é um problema que os vai afetar a todos, e este combate acaba 
por ser a grande herança que gerações mais velhas do que a sua, a sua e as próximas cá vão deixar ainda 
às futuras. 
Em relação ao papel, o processo do papel reciclado tem custos ambientais, comparativamente ao papel 
normal, ligeiramente superiores, no entanto, têm é que se focar na matéria prima essencial, porque o 
processo até pode ser ligeiramente pior, nada que a ciência, com os seus devidos imputes, não consiga 
resolver, mas o problema é mesmo a matéria prima. É a matéria prima do papel que usam neste momento 
enquanto que no papel reciclado a matéria prima é o papel que já usaram, ou seja, aqui o problema está 
mesmo na matéria prima, porque os processos industriais, todos eles, podem ser melhorados, a ciência 
não tem limite. 
Deram aqui o exemplo de uma ativista que chegou onde chegou numa tenra idade e isso deve ser, como 
é óbvio, aplaudido. Com os seus pontos de vista, como é óbvio, e como em tudo na vida, não concordam 
em tudo, no entanto, é um exemplo que a sua geração decidiu agarrar, que também agarra e acha que o 
combate às alterações climáticas passa por apanhar um copo de plástico que está na rua e metê-lo no 
lixo, como também passa por tomar grandes medidas, passa por todos nós, e o objetivo desta 
recomendação é esse mesmo, no entanto, se quiserem discutir mais pontos ou alguma coisa está abertos 
a isso, não tem nenhum problema. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Tem a dizer que conhece minimamente os objetivos do desenvolvimento sustentável do milénio das 
Nações Unidas, identifica-se com eles e acha que se quiserem pôr a coisa no plano político basta olhar 
para o programa do PCP porque tudo aquilo é enquadrável e, provavelmente, com o do PS também. Acha 
que todos, pessoas de bom senso, concordam com todos aqueles pontos, a questão é como é que lá 
chegam. 
Esta questão do papel é o exemplo típico de como as coisas não estão bem estudadas e como é preciso 
avançar na ciência que tem limites, vão sendo cada vez mais extensos, mas tem limites, porque usarem 
nova matéria prima para produzir mais papel é absorver carbono. Quando a ação do nosso país se 
enquadra nestes movimentos todos, internacionais, que todos acham muito bem e que tem de se 
sensibilizar, e há um papel dos cidadãos que não podem desprezar, mas também não se podem esquecer 
do papel dos países e das corporações, e é isso que, muitas vezes, este tipo de comportamentos esquece. 
Apesar de estarem aqui referidas empresas, coloca o papel das empresas apenas na questão da 
sensibilização quando é o nosso modelo de sociedade e de organização da economia que provoca os 
problemas que a ciência suspeita, e tem muitos dados que conseguem consubstanciar algumas dessas 
suspeitas, que estão numa época em que é o homem que está a alterar o clima, porque alterações 
climáticas sempre existiram. 
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As alterações climáticas sempre existiram e vão continuar a existir, mesmo que o homem desapareça o 
planeta vai continuar por cá e com alterações climáticas, agora o que lhe interessa é o que é que quem 
propõe uma recomendação destas faz por isto, por aquilo que defende. Concorda, genericamente, com o 
que aqui está na parte deliberativa, aposta que boa parte do que aqui está a Câmara já faz, há aqui partes 
técnicas que, sinceramente, acha que não lhes compete estar a falar sobre elas, mas vai dar exemplos do 
que um governo pode fazer e não faz. 
Um governo português, há poucos dias, viu chumbado pelo Tribunal de Contas a contratação de pessoal 
para operar três barcos do IPMA para estudar o movimento das sardinhas e a população de sardinhas na 
costa portuguesa. O governo português elaborou há pouco tempo, e está em elaboração uma parte, o 
Plano Nacional de Investimentos e o Plano Nacional da Energia e Clima onde a ferrovia é praticamente 
omissa. O principal poluente do país são os transportes, o setor dos transportes, e o governo avança para 
um plano de investimentos e um plano de energia e clima e esquece-se do transporte ferroviário, portanto, 
estão aqui completamente em contradição com aquilo que se apregoa. Um partido quando tem hipótese 
de propor medidas para promover um melhor ambiente, e estão de acordo, deve apostar no setor 
ferroviário, deve apostar nos transportes públicos. 
Aliás, o PS fez há pouco tempo um número interessante, que faz parte do papel politico, de acompanhar a 
população do concelho da Moita que tem tido muitos problemas a apanhar a carreira 333 do Vale da 
Amoreira para a Gare do Oriente, e a população uniu-se, reclamou e existiram já alterações que, 
porventura, ainda são insuficientes. OS TST são uma empresa privada e o regime jurídico, atualmente, diz 
que quem tem a responsabilidade sobre aquela concessão é a AML, mas naqueles transportes em que o 
governo é o dono da empresa e tem hipótese de intervir, não investe em novos barcos na Soflusa, nem na 
manutenção da Soflusa, nem na manutenção dos pontões, e é um caos para os utentes do concelho da 
Moita que precisam atravessar para Lisboa. 
E, na questão da ferrovia, que é o transporte mais sustentável, e em Portugal temos condições para 
produzir energia renovável para alimentar toda a ferrovia nacional, os programas que o PS apresenta são 
completamente omissos, portanto, acha que isto é uma recomendação bonita, mas depois, na prática, não 
tem conteúdo. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Tal como o Nuno Cavaco não sabe por onde começar. Vai tentar, mas o problema é que não sabe qual é 
que é o princípio. Primeiro, quase que propunha à Assembleia Municipal que, para a próxima, tirasse estas 
garrafas de vidro e voltasse a pôr as de plásticos porque parece que para a bancada da CDU não tem 
efeito nenhum. Depois sentiu-se como se não tivesse na Assembleia Municipal, mas num senado dos 
Estados Unidos da América, porque a intervenção do Nuno Cavaco lhe pareceu o Donald Trump, 
exatamente, Donald Trump. 
Lê há muito tempo, e sempre leu muito, e diz há muito tempo, e não é especialista, não é geógrafo, e sabe 
que há mais de vinte anos que as alterações climáticas, que sempre existiram no planeta, mas provocadas 
por condições naturais, com temporização muito mais lenta e que provocava a adaptação dos vários 
organismos vivos, e agora através do ser humano, especialmente, desde a industrialização e, 
principalmente, está bem estudado desde os anos sessenta que as alterações têm sido a um ritmo muito 
mais intenso, muito mais rápido, e querer esconder isto é, no mínimo, mas porque não quer ofender 
ninguém é melhor não utilizar nenhuma adjetivação. 
Isto é um documento muito simples, defendem aquilo que todos querem defender, pode haver aqui 
algumas particularidades com que nem todos concordem, agora estar a arranjar desculpas para estar a 
atacar este documento, sinceramente, acha que é não terem mais nada que fazer. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Vai tentar ser muito rápido porque os seus camaradas Nuno e João já disseram grande parte daquilo que 
era importante dizer, agora ninguém quer aqui esconder nada. Se alguém quer aqui esconder alguma coisa 
são os autores da recomendação, porque a questão principal, e ninguém quer dizer isto, e têm consciência 
da questão ambiental há muitos anos, uma vez que o PCP tem um programa para o país há noventa anos 
que aborda estas questões profundamente, e é natural que as pessoas se riam porque não conhecem em 
profundidade, mas a questão é que não há possibilidade de resolverem a mudança do clima, ou as 
alterações climáticas, sem mudarem o modelo económico de desenvolvimento em que assentam. Essa é 
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que é a grande questão, e nem a Greta, a moça ativista do clima, nem esta recomendação, refletem nada 
disso. 
Traduzindo aqui em poucas palavras, o que falta aqui dizer é exatamente isto, o modelo económico que 
adotamos não serve os interesses do planeta, e isso está mais do que provado, portanto, falta a coragem 
de o dizerem e avançarem no sentido de construírem um mundo diferente. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Para descantes dos companheiros da CDU, de facto, palavras necessárias de Bento Gonçalves, também 
umas páginas dedicadas ao ambiente e vejam lá há quantos anos isso já não foi, mas não é isso que aqui 
se está a tratar. Aliás, pensa que nesta recomendação o PS só cometeu um erro que se está a notar agora, 
é que numa das deliberações deveria constar que esta Assembleia deveria promover um debate sobre o 
ambiente porque, de facto, muitas das intervenções que hoje aqui surgiram serviriam esse debate, por 
isso pensa que, se calhar, esse foi o único erro. 
É evidente que se podem aqui encontrar e ter outras opiniões e outras avaliações para se chegar a esta 
deliberação, no entanto, a deliberação está correta, mas vai aqui aflorar outros aspetos, já que outros 
também o fizeram. 
Em março, num grupo de amigos, esteve num piquenique no Rosário. Distribuídas as tarefas não era 
preciso tanta gente para o fogareiro, então uma amiga do seu filho, que nem conhecia, tinha sacos de 
plástico e luvas no carro, porque era um hábito que eles tinham, e então andaram no Rosário a apanhar 
lixo e não calculam o que apanharam, mesmo entre as pedras. No fim de maio esteve lá com a sua 
companheira junto a essas pedras, e é claro que há uma parte que a água traz, mas nem queiram saber 
a quantidade de lixo que lá estava outra vez, que a malta vai deixando. Este é um hábito que, naturalmente, 
as pessoas têm, e há muto, muito, muito a tratar sobre isto e sobre a questão do ambiente, mas ainda há 
outras que falarão no ponto sobre os novos caixotes e os novos contentores, mas não vai falar nisso agora. 
Em relação a estas questões, os romanos não eram malucos quando construíram aquele que é hoje o 
convento de Jesus em Setúbal. O rio Sado era um fiozinho e o oceano estava lá longe. O pé direito permitia 
aquilo das casas, alguns sítios em Setúbal estavam três metros abaixo do que é hoje. Os venezianos 
também, quando construíram Veneza, o mar estava bem longe, os canais serviam-lhes bem, aliás, foram 
construídos posteriormente e ao longo dos séculos. A natureza sempre mudou, só que, ultimamente, está 
apressada, muito pelo efeito dos homens. 
Sobre preocupações ecológicas recorda-se, por exemplo, ainda em muito jovem, e tem lá esse livro que 
lhe ofereceu o José Casimiro Tavares, do Conde de Volney, um dos pensadores da revolução francesa que, 
exatamente, dedicou boa parte do seu trabalho já a falar da ecologia e a alertar-nos, num excelente livro 
que é “As Ruínas de Palmira”, que se não formos capazes de conviver com a natureza, viver com ela e 
equilibrarmo-nos com ela, um dia destes vamos estar todos lixados. Ele já alertava para esses problemas. 
Logo, não sabe se é a tarefa do momento, ela é a tarefa do momento para toda a gente, não é por 
propriedade sequer da juventude, já devia ter sido de outras juventudes, mas a sua já apanhou e já se 
preocupou com isso, só que os efeitos foram poucos, mas ainda há dias teve esta experiência no Rosário, 
e, exatamente, está a notar que os efeitos são poucos, em relação ao comportamento humano. 
Vai aprovar a moção e acha que não é bonito o que aqui aconteceu. Há outras formas de discutir isto, não 
era necessário isso, argumentação forçada para desdenhar desta moção, que acha que foi o que 
aconteceu aqui, e lamenta isso por parte de alguns amigos da CDU. Vai aprovar esta moção com pena de 
não estar cá, de facto, na deliberação, a promoção de uma conferência, e aí sim o Nuno Cavaco tinha 
muito que dizer e serviria melhor numa conferência dessas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
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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 Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira 
“Votei a favor da moção e quero que fique claro que considero que há coisas mais importantes que o Nuno 
Cavaco, mas não quero deixar, até porque não é um pedido de defesa da honra, de dizer que me chamaram 
Donald Trump, vergonhoso, que escondi, quando eu apresentei dados, porque sou um estudioso na 
matéria desde a minha juventude. Sou formado na área, com boas notas numa universidade conceituada 
e numa faculdade reconhecida, não foi tirado o curso ao domingo. 
E, por opção politica, há muito que nós dizemos que o ambiente está em perigo, que o modo de produção 
capitalista destrói os recursos e que o imperialismo, como há pouco disse o meu camarada João Faim, 
gera guerras e destrói os equilíbrios ambientais. E é também por aí que nós acreditamos que no futuro 
havemos de ter uma moção com mais força. com a juventude, conhecendo estas coisas todas, mas 
incorporando aquilo que realmente pode fazer a diferença. Porque se cada um de nós pode fazer a 
diferença os países e as corporações, como o João Figueiredo disse, também o pode. É nesse sentido que 
voto a favor, mas isto tem muitas falhas e só foi isto que eu quis dizer. Não estou contra nada do que está 
aqui, agora que tem falhas, tem.” 
 
Declaração de Voto de Manuel Marques da CDU 
“Eu votei a favor desta proposta porque tenho consciência que não estou dependente de um comando 
para poder votar esta proposta, porque sabendo-se que todas as forças políticas aqui, da CDU, do Bloco 
de Esquerda e do PS, têm vereadores na Câmara, esta recomendação, olhando ao passado recente 
próximo, eu não votaria, abstinha-me, mas eu como não tenho receio de as recomendações chegarem, 
neste caso, aos meus camaradas vereadores e aos outros, aprovei porque não preciso de um comando.” 
 
Declaração de Voto de Miguel Santos do PS 
“Eu também sou um estudante da área, também me licenciei com bastante boas notas numa faculdade 
pública que posso dizer, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, como é óbvio, há 
divergências aqui. Eu também podia estar aqui a falar sobre os modelos económicos e a grande falta de 
coragem do Partido Socialista em dizer que o modelo económico está errado, mas também posso falar de 
outras faltas de coragem porque países como a China, que eu me lembre é comunista, ou a Rússia, que é 
ex-comunista, vivem largamente deste sistema e são dos países mais poluidores, conjuntamente também 
com os Estados Unidos, por isso, se há falta de coragem abunda aqui profundamente em ambas as 
bancadas.” 
 
Declaração de Voto de António Chora do BE 
“Eu quero dizer que votei favoravelmente esta moção porque acho que é uma preocupação de todos, é 
um problema grave que vamos enfrentar para o futuro, a questão entre o trabalho e o ambiente, portanto, 
temos que estar preparados para resolver esta dicotomia, digamos assim, a favor das pessoas, a favor dos 
jovens, principalmente, e quando falo em jovens não me estou a pôr de fora, mas estou a pensar nos meus 
netos e acho que é uma preocupação enorme que temos que ter. 
E penso que é uma preocupação também que foi aqui colocada pelo grupo parlamentar do PS como 
recomendação à Câmara, mas lá está, também devia ser uma recomendação ao seu próprio governo 
porque quando começa a desbloquear verbas de dezoito vírgula oito milhões de euros para que a força 
aérea se retire já do Montijo contra todos os pareceres ambientais que ainda existem para o novo 
aeroporto, parece-me que é uma preocupação um bocadinho chocha ficarmos aqui só por recomendações 
à Câmara Municipal e não fazer ao seu próprio governo.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Porque já ultrapassaram largamente o tempo destinado ao período da ordem do dia disse que só ia permitir 
intervenções para informação sobre comissões permanentes e apelou que o fizessem sucintamente. 
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Tomou a palavra João Faim (na qualidade de Coordenador da Comissão Permanente de Planeamento 
Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação) 
Informou que no dia dez de maio a Comissão reuniu com a presença do Sr. Presidente da Câmara, que um 
dos pontos teve a ver com a questão do aeroporto na BA6 e o outro ponto teve a ver com o ponto de 
situação sobre as questões de segurança no município. 
Relativamente ao ponto um pediu que lhe permitissem pedir desculpa aos membros da Comissão por 
ainda não ter enviado a proposta final de ata, de qualquer maneira as conclusões foram lidas e são no 
sentido em que a Comissão manifesta a sua preocupação pela ausência de informação sobre o projeto do 
aeroporto e do estudo de impacte ou de incidência ambiental, que está a ser feito para o aeroporto na 
BA6, e que a Comissão reunirá logo que sejam conhecidas, mesmo que seja no período de férias, notícias 
sobre esta questão. 
Dizer também que a Comissão manifesta, naturalmente, a sua perplexidade por, nesta altura, não haver 
informação disponível no município e por o município não ter sido informado relativamente a este projeto 
que está em curso e que tem diretamente a ver com o concelho da Moita. 
Pediu que lhe permitissem ainda ligar com a recomendação que foi aprovada, pedindo desculpa pela 
ousadia, mas é, de facto, um desafio que com certeza a Comissão vai abraçar de bom grado o propor e 
analisar indicadores sobre a recomendação que aqui foi aprovada, uma vez que vão ter uma grande uma 
grande dificuldade porque arranjar indicadores é uma coisa que, neste momento, desconhecem 
completamente. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU (na qualidade de Coordenador da Comissão Permanente de 
Ambiente, Infraestruturas e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade) 
Para dar conhecimento dos trabalhos da Comissão informou que foi realizada uma visita à Amarsul, 
extensível a todos os membros da Assembleia Municipal, no dia onze de maio. Estava também prevista 
uma visita a SIMARSUL que ainda não foi possível conciliar com agendas da própria Simarsul, mas será 
feita assim que possível. 
Houve uma reunião no dia vinte e dois de maio em que reuniram com a Comissão de Festas, foram 
informados acerca das questões relacionadas com a segurança e com o modo como os animais são 
acompanhados durante as festas. Foi também discutida uma moção sobre o glifosato e ainda não foi 
possível, nem ao presidente, nem ao secretário, alinhavaram uma proposta de ata. Há uma série de 
trabalhos que vão ser subsequentes, e que espera, nos próximos dias, fazer chegar à Mesa da Assembleia. 
 
Tomou a palavra Francisco Oliveira do PS 
Transmitiu uma declaração política do PS, em conformidade com a transcrição infra: 
“Eleições Europeias 
As eleições europeias do dia 26 de maio, em que os portugueses elegeram os seus representantes no 
Parlamento Europeu, foram marcadas pelo reforço da confiança no projeto europeu e no Partido Socialista. 
Num momento em que assistimos ao crescimento de forças políticas extremistas, que se opõem à União 
Europeia e rejeitam os valores que representa, os portugueses reafirmaram o seu apoio ao projeto 
europeu, com uma votação expressiva nos partidos que defendem a integração europeia, e num contexto 
em que em Portugal esta não foi posta em causa. E a força política mais votada foi o Partido Socialista, 
que sempre afirmou que era possível compatibilizar uma nova política para o país, capaz de devolver 
rendimentos às pessoas e às famílias e de inverter o rumo de austeridade imposto pela direita, e os 
compromissos europeus, recusando a submissão que marcou a política europeia do Governo PSD/CDS.  
Também no Concelho da Moita, e ao contrário das anteriores eleições europeias, o PS foi a força política 
mais votada, vencendo em 3 das 4 freguesias com vantagens significativas, e perdendo apenas em 1, e 
por uma margem reduzida, reforçando assim a tendência manifestada de eleição para eleição de subida 
da votação do PS no Concelho. 
Os resultados destas eleições no Concelho da Moita demonstram um inequívoco apoio ao projeto europeu 
e representam uma manifestação de recusa da política das inevitabilidades. Pelo contrário, as alternativas 
existem e é possível fazer diferente. Se no país foi possível mudar para melhor, no Concelho essa mudança 
não só é possível como é necessária. 
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O Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita agradece a todos os eleitores 
a confiança depositada e reafirma o empenho do PS na melhoria da qualidade de vida das pessoas, pela 
sua ação no Concelho, no país e na Europa. 
Moita, 24 de junho de 2019 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Ata nº02.19 – XII Mandato – sessão ordinária de 22.02.2019 
 
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 unanimidade com vinte e dois votos a favor, sendo 
dez da CDU, seis do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
2 – Ata nº03.19 – XII Mandato – sessão ordinária de 22.04.2019 
 
2.1 Ata nº03.19 – 1ª reunião – 22.04.2019 
 
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 unanimidade com vinte e quatro votos a favor, sendo 
doze da CDU, seis do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
2.2 - Ata nº03.19 – 2ª reunião – 23.04.2019 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Informou da existência de um erro grave na página três onde é identificado um elemento da CDU como 
sendo do PS. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção agradeceu a correção, 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 unanimidade com vinte e cinco votos a favor, sendo 
doze da CDU, sete do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
3 – Normas de Funcionamento da Assembleia Municipal Jovem do Município da Moita 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro, para apresentar a proposta na 
qualidade de Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, 
Cidadania e Igualdade 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal (na qualidade 
Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e 
Igualdade) 
Informou que esta proposta vem no seguimento daquilo que tinha sido a tarefa da Comissão de elaborar 
as normas de funcionamento da Assembleia Municipal Jovem. Entretanto, a Comissão reuniu, produziu 
um draft destas normas de funcionamento, sendo que este draft foi discutido, foi analisado nos diversos 
grupos municipais e hoje mesmo, antes da Assembleia, reuniram e colocaram algumas alterações sendo 
que o documento que estava a ser distribuído no momento é um documento consensual que resultou da 
reunião da Comissão realizada meia hora antes do inicio da Assembleia. 
As alterações que este documento novo tem relativamente ao anterior prendem-se com coisas muito 
simples que têm a ver com a substituição, por exemplo, do termo “deputados” pelo termo “membros”, 
substituição do termo “concelho” pelo termo “município”, substituição de “autarquia” ou “autárquicos” por 
“órgãos concelhios” e, salvo erro, duas alterações mais do funcionamento da Assembleia que são na 
norma vinte onde se lê “3 - Na cerimónia de abertura, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal da 
Moita deve tomar o lugar e dar início à cerimónia de abertura, que não deve exceder 10 minutos, fazer a 
chamada dos membros da Assembleia Municipal Jovem e chamar os membros da Mesa” e depois na 
norma três que passa a ter este articulado “1 - Da parte da Assembleia Municipal da Moita o 
acompanhamento do Projeto será feito pela Mesa da Assembleia Municipal da Moita e pela Comissão 
Permanente da Assembleia Municipal com competência na área da educação; 2 - Da parte de cada Escola 
participante o acompanhamento do Projeto será feito pelo professor responsável, indicado pela Direção 
da Escola. 
Foi também substituído o termo “artigo” por “norma” visto que isto são normas de funcionamento, o resto 
são pequenas coisas de pormenor e qualquer questão que queiram colocar a própria ou qualquer outro 
elemento da Comissão podem explicar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Dizer que da parte da bancada da CDU ficaram agradavelmente concordantes com o texto que foi 
apresentado inicialmente e que, com estas alterações que foram propostas, pensam que o texto ainda foi 
melhorado, daí que queiram felicitar a Comissão Permanente, na pessoa da senhora coordenadora, a sua 
camarada Mónica Ribeiro, pelo trabalho que foi desenvolvido. 
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Pensa que os objetivos que foram aprovados em sessões anteriores da Assembleia Municipal estão 
plasmados nestas normas de funcionamento. Foi um caminho que não foi fácil, obviamente, estas coisas 
em democracia dão trabalho, estas coisas em democracia dão prazer e , em boa intenção, pondo as coisas, 
de facto, como elas são e conjugando os esforços com o objetivo comum que é, fundamentalmente, da 
participação dos jovens na vida social e na vida política. 
Pensa que é um documento que lhes dá alguma ferramenta de trabalho que permitirá alcançar esse 
objetivo, objetivo esse que, naturalmente, não se esgota neste documento, é o objetivo da participação 
dos jovens na vida cívica e na vida politica, naturalmente, não é replicar, em parte, o trabalho e o dever 
cívico que também aqui têm enquanto cidadãos, na participação, e como membros desta Assembleia 
Municipal, mas também em todas as outras vertentes da vida escolar, da vida profissional, da vida laboral 
dos jovens, dar-lhes condições de acesso à cultura, de acesso ao ensino, de acesso ao trabalho digno, ao 
trabalho com direitos e, naturalmente, isso também lhes permite investirem na participação tão desejada. 
Portanto, termina como começou reforçando, exatamente, o seu acordo com o documento apresentado e 
os parabéns ao trabalho apresentado pela Comissão. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Felicitou a Comissão pelo trabalho que desenvolveu e congratulam-se por ir entrar em funcionamento a 
Assembleia Municipal Jovem. Só tem uma pequena dúvida na página um, na primeira fase, quando diz 
“Antes do início do ano letivo a Assembleia Municipal define um tema para o ano letivo” porque, no caso 
do ano letivo dois mil e dezanove dois mil e vinte, parece-lhe que deviam deixar uma ressalva para que 
fosse até ao final da primeira semana de outubro, por exemplo, visto que a próxima Assembleia Municipal 
está calendarizada para o final de setembro e o ano letivo começa antes do final de setembro. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Informou que, nem a propósito, tinha uma proposta da CDU para apresentar (cuja transcrição segue infra): 
“Proposta de tema para Assembleia Municipal Jovem 2019/20 
Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal da Moita propõem para a primeira edição da Assembleia 
Municipal Jovem o tema “Moita Património do Tejo”. 
Sendo estas tradições algo que nos distingue culturalmente dos demais concelhos, e sendo manifesta a 
necessidade de valorização e proteção deste património material e imaterial, e só se pode proteger aquilo 
que se conhece, entendem os eleitos da CDU que a Assembleia Municipal pode e deve dar este contributo 
à divulgação destas nossas tradições seculares entre a comunidade escolar. 
Trata-se de uma oportunidade de associar a Assembleia Municipal Jovem a este projeto municipal, de dar 
a conhecer e colocar os nossos jovens a refletir sobre o património associado às tradições flúvio-marítimas 
do concelho da Moita, das suas gentes, das embarcações tradicionais do Tejo e das técnicas artesanais 
de construção naval. 
Moita, 24 de junho de 2019 
Os eleitos da CDU” 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
De facto, o documento que aqui têm em discussão resulta do trabalho da Comissão e consideram que, 
desse trabalho, resulta um documento que está bem conseguido. Mais significativo ainda é o facto de, 
finalmente, terem a implementação deste projeto que resultou de uma proposta do PS e que acham que 
é um avanço para as politicas de juventude no nosso concelho. 
E é particularmente oportuno que, num momento em que os altos níveis de abstenção e, particularmente, 
abstenção jovem, são um tema cada vez mais relevante, este projeto que procura promover a participação 
cívica e politica dos jovens, permita aos jovens conhecer de uma forma prática, direta, como funciona este 
órgão, especificamente. No fundo, é uma valorização da democracia e acha que isto é um contributo bom 
para este trabalho de contrariar a abstenção. 
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Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal (na qualidade 
Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e 
Igualdade) 
Há pouco esqueceu-se de referir que a Comissão já avançou um pouco mais, numa perspetiva de estas 
normas serem aprovadas, porque há pouco, inclusivamente, já falaram em aferir uma semana com 
disponibilidade dos membros da Comissão para irem às escolas entregar estas normas que, à partida, 
serão aprovadas, e falar com os diretores sensibilizando-os para a indicação de um professor para terem 
a certeza que se iniciará no próximo ano letivo. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que, ainda antes da visita, será enviado um ofício da Mesa da Assembleia Municipal para os 
diferentes agrupamentos a remeter as normas e, porventura, indicando que, brevemente, será efetuada 
uma visita por parte dos membros da Comissão. 
Apesar de ter sido apresentada uma proposta pela CDU, mas uma vez que o ponto três é “Normas de 
Funcionamento da Assembleia Municipal Jovem do Município da Moita”, informou que será sobre isso que 
se irão pronunciar. Todavia, essa temática ficará já considerada como uma proposta para decisão na 
Assembleia Municipal de setembro para o primeiro ano. 
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. 
 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Pediu a palavra para esclarecer uma dúvida, porque a proposta foi feita no âmbito da discussão deste 
ponto e não encontra no regulamento impedimento para que ela seja votada, mas pode ser uma falha sua. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que, porventura, pode ser uma falha da Mesa, mas que é essa a perspetiva da Mesa e informou 
que, com o devido respeito, assim será. 
 
 
4 – Alteração dos Estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM – Criação da 

Figura de Secretário Executivo 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
12/06/2019: 
 
 “Considerando que: 
a) Por aprovação dos Municípios do Barreiro e da Moita, foi constituída, em 8 de julho de 2016, a 

Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM, cujo objeto consiste na captura, recolha e 
alojamento de animais vadios ou errantes, procedendo à gestão e exploração do centro intermunicipal 
de recolha, denominado Quinta do Mião – Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes do 
Barreiro e da Moita; 

b) Como documento complementar à escritura de constituição de associação foram aprovados os 
Estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita – AMBM, posteriormente alterados por 
deliberação da Assembleia Municipal da Moita, em sessão realizada em 22 de junho de 2018, que se 
anexam à presente proposta dela fazendo parte integrante; 

c) A realidade atual, decorrente da prática e observância diária do funcionamento da denominada Quinta 
do Mião, permite concluir que existe a necessidade de criar um instrumento flexível que apoie a 
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presidência do Conselho Executivo, denominado Secretário Executivo, cuja eventual designação 
dependerá da vontade do Conselho Executivo da AMBM, conforme Parecer Jurídico emitido para o 
efeito pela Câmara Municipal do Barreiro, que se anexa à presente proposta dela fazendo parte 
integrante. 

d) Cabe à Assembleia Intermunicipal, ao abrigo da alínea l) do artigo 18.º dos Estatutos da AMBM, “aprovar 
propostas de alteração dos estatutos, precedendo aprovação da unanimidade dos municípios 
associados”; 

e) Os estatutos da AMBM, ao abrigo do n.º 1 do artigo 39.º, “podem ser alterados por deliberação da 
Assembleia Intermunicipal, por iniciativa de um terço dos seus membros ou por proposta do Conselho 
Executivo”; 

f) Nos termos do n. º 3, do artigo 109. º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro a modificação dos 
Estatutos das associações de autarquias locais de fins específicos obedece às mesmas regras da sua 
aprovação originária; 

g) A aprovação originária dos Estatutos é da competência dos respetivos órgãos deliberativos em 
conformidade com o disposto no n.º 1, do artigo 108.º da aludida Lei; 

h) É da competência da câmara municipal “apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias 
da competência desta” conforme dispõe a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei 75/2013, 
de 12 de setembro. 

Face ao exposto, 
Nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 23.º, nas alíneas s), ii), jj e ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, no n.º 3 do artigo 109.º e no n.º 1 do artigo 108.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, proponho que a Câmara Municipal da Moita, delibere: 

• Aprovar a submissão da presente proposta de alteração dos Estatutos da Associação de Municípios 
do Barreiro e da Moita – AMBM à Assembleia Municipal da Moita, para que este órgão delibere, 
mediante o disposto na alínea u) do n.º 1 e k) do n.º 2 do artigo 25.º, do n.º 3 do artigo 109.º e  do 
n.º 1 do artigo 108.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a alteração 
aos Estatutos nos seguintes termos: 

Aditamento de novo artigo a seguir ao atual artigo 22.º (e conseguinte alteração da numeração dos 
restantes artigos) com a seguinte formulação: 

Artigo 23.º 
Secretário Executivo 

1 -  O Conselho Executivo, sob proposta do seu Presidente, pode propor à Assembleia Intermunicipal a 
designação de um Secretário Executivo para apoio à respetiva Presidência, cujas funções são 
exercidas durante o período do mandato dos órgãos da Associação, sem prejuízo da sua exoneração 
a todo o tempo. 

2 -  Cabe à Assembleia Intermunicipal fixar as condições de exercício de funções, incluso a remuneração, 
do Secretário Executivo. 

3 -  Compete ao Secretário Executivo apresentar mensalmente ao Conselho Executivo um relatório sobre 
o modo como decorreu a gestão dos assuntos a seu cargo. 

4 -  O desempenho das funções de Secretário Executivo é incompatível com o exercício de qualquer cargo 
político ou público em regime de permanência. 

Em anexo: Estatutos da AMBM e Parecer jurídico da Câmara Municipal do Barreiro.” 
 
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 trazem de alteração dos estatutos da Associação de Municípios do Barreiro e da Moita, 
para a gestão da Quinta do Mião, é uma proposta que visa a alteração dos estatutos para prever o lugar 
de Secretário Executivo, uma vez que, como a proposta explicita, se considera que é fundamental ter uma 
pessoa que tenha competências delegadas do próprio Conselho Executivo, de forma a ter a gestão diária 
da Associação e que tenha um estatuto diferenciado dos trabalhadores e dos veterinários que, 
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naturalmente, têm um papel especifico, e que a lei lhes atribui, mas é preciso uma pessoa com essas 
competências de gestão. 
Como podem verificar aquilo que se propõe é que esta pessoa seja nomeada pelo período correspondente 
ao mandato dos órgãos de direção da Associação, que corresponde, por sua vez, ao mandato autárquico, 
e também se estabelece que a pessoa que, eventualmente, vier a ser nomeada, porque isto não é uma 
obrigação, é uma possibilidade, não pode acumular com o exercício de qualquer cargo político ou público 
em regime de permanência para prevenir que seja um eleito local a assumir estas funções. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão: 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Nesta proposta aqui apresentada é criada a tal figura do “Secretário Executivo” e essa pessoa, segundo 
entenderam, será designada pelo Conselho Executivo da Associação. Do parecer jurídico que está anexo 
à proposta entenderam que foi estudada uma alternativa, que seria a criação de um cargo semelhante ao 
de chefe de divisão, e aí teria que haver o concurso público associado ao preenchimento dessa vaga, pelo 
que seria importante perceber a decisão em ser criado este lugar enquanto lugar de designação pelo 
Conselho Executivo. 
 
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 
Foi esta a opção dos dois municípios porque se entende que esta é uma possibilidade com mais 
flexibilidade, que permite uma escolha da pessoa mais adequada, e uma escolha direta das características 
que se pretendem para o exercício deste cargo. E porque transformar isto num local de carreira significaria 
introduzir dentro da própria organização uma estrutura hierarquizada que não faz muito sentido para uma 
estrutura tão pequena, ou seja, para haver um chefe de divisão tem que haver uma divisão, portanto, tem 
que haver uma estrutura orgânica e, numa estrutura tão pequena como é esta, pensam que esta é a 
melhor solução. Aliás, é a solução generalizadamente aplicada as associações de municípios que conhece. 
 
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. 
 
 
5 - Delegação de Competências da Câmara Municipal da Moita no Conselho Executivo da AMBM – 

Associação de Municípios do Barreiro e da Moita e Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências no Conselho Executivo da AMBM – Associação de Municípios do Barreiro e da Moita 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
12/06/2019: 
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“Considerando que: 
a) De acordo com o disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, os municípios dispõem de atribuições nos domínios do ambiente e do saneamento básico.  
b) Compete às câmaras municipais proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos e 

deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos, mediante as alíneas ii) e 
jj) do n.º 1 do artigo 33.º do supramencionado diploma legal. 

c) As câmaras municipais podem delegar estas competências no respetivo presidente, com possibilidade 
de subdelegação em qualquer dos vereadores, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º da referida Lei. 

d) A detenção, o alojamento, a captura e o abate de animais de companhia foram disciplinadas na 
Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, aprovada pelo Decreto-lei n.º 13/93, 
de 13 de abril, e as respetivas medidas complementares, estabelecidas pelo Decreto-lei n.º 276/2001, 
de 17 de outubro, alterado e republicado pelos Decretos-lei n.º 315/2003, de 17 de dezembro, n.º 
260/2012, de 12 de dezembro e pela Lei n.º 95/2017, de 23 de agosto. 

e) De acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, compete às câmaras 
municipais a recolha, a captura e o abate compulsivo de animais de companhia, sempre que seja 
indispensável, muito em especial por razões de saúde pública, de segurança e de tranquilidade de 
pessoas e de outros animais, e, ainda, de segurança de bens, sem prejuízo das competências e das 
determinações emanadas da DGAV nessa matéria (artigo 19.º n.º 1). 
I. Os animais recolhidos ou capturados podem ser entregues aos seus detentores desde que 

cumpridas as normas de profilaxia médica e sanitária em vigor e pagas as despesas de manutenção 
dos mesmos referentes ao período de permanência no centro de recolha oficial (n.º 3). 

II. As câmaras municipais podem, sempre que necessário e sob a responsabilidade do médico 
veterinário municipal, incentivar e promover o controlo da reprodução de animais de companhia, 
nomeadamente de cães e gatos vadios ou errantes, o qual deve ser efetuado por métodos 
contracetivos que garantam o mínimo sofrimento dos animais (artigo 21.º). 

III. Os centros de recolha são definidos como qualquer alojamento oficial onde um animal é hospedado 
por um período determinado pela autoridade competente, nomeadamente os canis e gatis 
municipais (artigo 2.º n.º 1 alínea t) e estabelecido que o exercício da atividade de exploração de 
alojamentos, no caso dos centros de recolha, depende de mera comunicação prévia (artigo 3.º n.º 1 
alínea a)). 

f) De acordo com o Decreto-lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, compete às câmaras municipais, 
dentro das suas atribuições nos domínios da defesa da saúde pública e do meio ambiente, proceder à 
captura e alojamento provisório, devendo munir-se para o efeito de infraestruturas e equipamento 
adequados e de pessoal preparado para o efeito (artigo 8.º). 
I. Todas as despesas de alimentação e alojamento, durante o período de recolha no canil ou gatil, bem 

como o pagamento das coimas correspondentes aos ilícitos contraordenacionais são da 
responsabilidade do detentor do animal (artigo 9.º n.º 2). 

II. Nos casos de não reclamação de posse dos animais, a câmara municipal deve anunciar, pelos meios 
usuais, a existência destes animais com vista à sua cedência, quer a particulares, quer a entidades 
públicas ou privadas que demonstrem possuir os meios necessários à sua detenção (artigo 9.º n.º 
4). 

III. Pelo que, as câmaras municipais, de forma isolada ou em associação com outros municípios, são 
obrigadas a possuir e manter instalações destinadas a canis e gatis, de acordo com as necessidades 
da zona, e postos adequados e apetrechados para execução das campanhas de profilaxia, quer 
médica, quer sanitária, que a DGV entenda determinar (artigo 11.º). 

g) Por fim, determina a Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto que os organismos da administração central do 
estado em colaboração com as autarquias locais devem promover campanhas de esterilização de 
animais errantes e de adoção de animais abandonados e estabelece a proibição do abate de animais 
errantes como forma de controlo da população, privilegiando a esterilização. 

h) Os Municípios do Barreiro e da Moita, face ao normativo legal exposto, procederam à construção do 
Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes (Barreiro – Moita), entretanto denominado 
“Quinta do Mião - Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes do Barreiro e da Moita”. 

i) Por outro lado, em cumprimento do estatuído no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 314/2013, de 
17 de dezembro, e procurando, em associação, a dinamização do conjunto de atribuições das câmaras 
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municipais envolvidas e soluções de gestão do equipamento construído em conjunto pelos dois 
municípios, constituiu-se uma associação de municípios de fins específicos, abrangendo os territórios 
dos Municípios do Barreiro e da Moita, ao abrigo do disposto nos artigos 108.º a 110.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designada, AMBM – Associação de Municípios do Barreiro e da 
Moita.  

j) A constituição da AMBM foi aprovada por deliberação da Assembleia Municipal da Moita tomada em 
sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de 2016, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em 
reunião extraordinária realizada em 13 de abril de 2016, sendo a escritura pública de constituição 
celebrada a 8 de julho de 2016. 

k) A AMBM prossegue fins de interesse público local, compreendendo-se a sua atividade no âmbito das 
atribuições dos municípios que a integram nos domínios da defesa da saúde pública e do ambiente e 
tem por objeto a captura, recolha e alojamento de animais vadios ou errantes e a gestão e exploração 
da “Quinta do Mião - Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes do Barreiro e da Moita” e o 
estabelecimento de relações de cooperação com outras entidades em projetos e ações que se 
inscrevam nos mesmos fins prosseguidos pela Associação ( artigo 4.º dos Estatutos da AMBM). 

l) O objetivo que levou à constituição da Associação foi a prossecução conjunta de atribuições específicas 
na área do ambiente, indissociável da vontade real dos Municípios do Barreiro e da Moita de 
promoverem políticas de valorização do bem-estar animal, numa perspetiva integrada em que ele se 
mostra inseparável da própria qualidade de vida e reflexão das populações sobre os seus deveres para 
com o meio ambiente.  

m) A solução de intermunicipalização prevista no n.º 1 do artigo 11.º do mencionado Decreto-Lei n.º 
314/2003, com a consequente prossecução conjunta de atribuições, corresponde à que melhor 
poderia responder aos objetivos e princípios pré-identificados. 

n) Por esta via, e numa ótica de promoção da coesão territorial, da melhoria da qualidade dos serviços 
prestados às populações, da racionalização dos recursos disponíveis, e do bem-estar animal, criamos 
as condições necessárias para a existência de uma resposta única às necessidades de captura, recolha 
e alojamento de animais vadios ou errantes nos dois concelhos, assim como de execução de 
campanhas de profilaxia, médica e sanitária, destinada a servir ambas as populações. 

o) Existindo um centro de recolha intermunicipal, abrangendo o território dos Municípios do Barreiro e da 
Moita e a constituição da AMBM - Associação de Municípios do Barreiro e da Moita, ao abrigo do 
estatuído no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 314/2003 e nos artigos 108.º a 110.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, para a prossecução conjunta dos fins anteriormente mencionados, mostra-se necessário que 
seja assegurada uma delegação dos poderes da Câmara Municipal da Moita no Conselho Executivo da 
AMBM - Associação de Municípios do Barreiro e da Moita, enquanto órgão executivo da Associação. 

Face ao exposto,  
Propõe-se que: 
a) Sejam delegadas pela Câmara Municipal da Moita no Conselho Executivo da AMBM - Associação de 

Municípios do Barreiro e da Moita, nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, na redação atual, as 
competências adiante discriminadas: 
I. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável 

(alínea ii) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigos 19.º e 
21.º do Decreto-lei n.º 276/2001, de 17 de outubro e artigos 8.º, 9.º, 11.º e 12.º do Decreto-lei n.º 
314/2003, de 17 de dezembro); 

II. Decidir sobre a deambulação e extinção de cães e gatos considerados nocivos, (alínea jj) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); 

III. Liquidar as taxas previstas no artigo 68.º da Tabela de Taxas constante do Anexo I do Regulamento 
de Taxas do Município da Moita, nos termos previstos neste Regulamento (artigo 9.º n.º 2 do 
Decreto-lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro); 

IV. Autorizar, nos termos do Regulamento de Taxas do Município do Barreiro, o pagamento em prestações 
de taxas. 
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b) A Câmara Municipal da Moita aprove a minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências da Câmara Municipal da Moita no Conselho Executivo da AMBM - Associação de 
Municípios do Barreiro e da Moita, que se anexa fazendo parte integrante da presente proposta;  

c) Que nos termos da alínea m) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no Conselho Executivo da 
AMBM - Associação de Municípios do Barreiro e da Moita seja submetida pela Câmara Municipal, para 
efeitos de autorização, a deliberação da Assembleia Municipal mediante o disposto na alínea k) do n.º 
1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal. 

Em anexo: Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara Municipal 
da Moita no Conselho Executivo da AMBM - Associação de Municípios do Barreiro e da Moita.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Aqui trata-se de dar mais um passo na consolidação da Associação de Municípios e nas suas tarefas. 
Aquilo que, até agora, tem acontecido nesta Associação é que são os dois municípios que, diretamente, 
continuam a exercer as suas competências, diretamente, continuam a gerir a própria Associação, o seu 
pessoal, o seu funcionamento, e são os dois veterinários que assumem as suas competências 
diretamente. 
O sentido de evolução e o objetivo final da criação desta Associação é que ela tivesse a sua própria 
autonomia de gestão, dentro daquilo que são as competências legais dos municípios, e para isso é 
necessário dar este passo de concretizar a delegação das competências municipais nas áreas de atuação 
do Centro de Recolha de Animais Errantes e delegá-las no Conselho Executivo, por parte dos dois 
municípios, para que sejam exercidas diretamente e com essa tal autonomia de funcionamento e de 
gestão. E depois, também num futuro próximo, haverá um próximo passo do ponto de vista da autonomia 
financeira, para que a associação assuma diretamente estas competências que são dos municípios. 
Por último referiu que no ponto quatro da alínea a) da proposta, bem como nas alíneas c) e d) do artigo 
terceiro do contrato interadministrativo, onde se lê “Regulamento de Taxas do Município do Barreiro” deve 
ler-se “Regulamento de Taxas do Município da Moita”. 
 
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. 
 
 
6 – Decretos-Lei Sobre Transferência de Competências 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 12/06/2019: 
 
“A descentralização de competências do Estado para as Autarquias Locais foi anunciada como uma 
bandeira do programa da reforma do Estado do XXI Governo Constitucional, a concretizar, a todo o custo, 
na presente legislatura. 
A publicação da 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, veio confirmar a 
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existência de um programa que tem por base o calendário eleitoral e não as necessidades das populações 
e a realidade das autarquias locais – municípios e freguesias – e entidades intermunicipais.  
As duas leis apresentam um conjunto de medidas que visam a concretização da descentralização de 
competências para as Autarquias Locais, confirmando a consagração do subfinanciamento do Poder Local 
e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão 
das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações.  
A sustentabilidade financeira das competências objeto de transferência para as autarquias locais que 
estão acometidas à Administração Central; a eminente desresponsabilização do Estado da intervenção, 
resolução dos problemas existentes e definição de eixos estratégicos de atuação das politicas públicas 
nas áreas que são transferidas; a possibilidade real do aprofundamento das assimetrias entre os vários 
municípios e regiões; e o impacto da transferência de competências na organização interna das 
autarquias, com principal incidência nos recursos humanos e finanças públicas, são razões suficientes 
para que o Município da Moita tenha recusado assumir a transferência das competências previstas nos 
decretos-lei até agora publicados, mantendo a sua posição no que se refere aos dois decretos-lei ora em 
apreciação. 
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 12º do decreto lei n.º 58/2019, de 30 de abril, e do n.º 2 do artigo 
15º do decreto lei n.º 72/2019, de 28 de maio de 2019, a Câmara Municipal da Moita, reunida a 12 de 
junho de 2019, delibera recusar exercer, em 2019, as competências previstas nos seguintes diplomas: 

• Decreto Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais nos domínios do serviço público de transporte de passageiros regular e 
do transporte de passageiros, ambos por vias navegáveis interior; 

• Decreto Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 
desenvolvimento turístico económico não afetas à atividade portuária. 

Assim: 
Reafirmamos, uma vez mais, que um verdadeiro processo de descentralização deve assentar no respeito 
e cumprimento das normas constitucionais, devendo dar inicio à criação de condições para a 
implementação da regionalização, pelo que reivindicamos, junto da Assembleia da República, que sejam 
repostas as freguesias eliminadas na reorganização administrativa de 2013, considerando que este é um 
principio fundamental para podermos honrar o Poder Local Democrático; reclamamos pelo cumprimento 
da Lei das Finanças Locais, restituindo às autarquias locais a sua capacidade financeira, no respeito pela 
Autonomia do Poder Local; e defendemos que o desenvolvimento do País carece de um debate sério e 
abrangente sobre estas matérias, que não podemos acatar a transferência de competências incómodas 
para a Administração Central, sem conhecermos as condições, os meios e recursos que essa medida 
implica, e sem cuidarmos de conhecer os seus impactos reais, no respeito pelos direitos fundamentais 
dos cidadãos, pelos princípios da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses 
dos cidadãos e da igualdade.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Esta proposta visa deliberar pela não aceitação das competências estabelecida nos dois decretos-lei mais 
recentes, deste processo de transferência de competências que tem estado a decorrer, e cujos decretos-
lei sectoriais estão a ser publicados desde final do ano passado. Estes dois, um de trinta de abril e outro 
de vinte e oito de maio, referem-se, no primeiro caso, ao transporte público de passageiros em vias 
navegáveis e interiores, no segundo, à transferência de competências no âmbito do domínio das áreas 
portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade 
portuária. 
Mas, aquilo que se trata e pelas razões que, dado o adiantado da hora, se vai abster de discriminar, que 
estão no texto da proposta e que já aqui foram debatidas várias vezes, o entendimento e a deliberação da 
Câmara foi no sentido de considerarem não estar reunidas as condições para se aceitarem estas 
competências para o ano de dois mil e dezanove, e é isso que se propõe. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tal como foi referido pelo senhor Presidente da Câmara, este assunto já foi debatido por diversas vezes 
em reuniões anteriores, portanto, e porque também é conhecida a sua posição, irão entregar uma 
declaração de voto que fará referência tanto a este ponto como ao ponto seguinte que, obviamente, têm 
relação. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Transmitiu a posição política da CDU conforme transcrição infra: 
“Posição sobre Transferência de Competências para as Autarquias Locais 
A lei de transferências de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, confirmam a consagração do subfinanciamento do 
poder local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, que colocam novos e sérios 
problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. 
Esta legislação contém um conjunto de riscos associados (tendo sido até referenciados pelo próprio 
Presidente da República no ato da sua promulgação), a considerar: 
• 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 alijar 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 destas insuficiências é prova provada das mesmas. Num processo conduzido 
entre PS e PSD, sem a participação das outras forças políticas e assente no princípio do logo se vê, as 
consequências devem ser imputadas a estes dois partidos. 
Descentralizar sim, mas só quando este processo resulte na melhoria dos serviços ao cidadão. 
Na sua grande maioria, propõe-se a transferência para as autarquias de 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 corroer a 
autonomia do Poder Local. 
Em contexto de debate e de aprovação de Orçamento de Estado para 2019 foram rejeitadas propostas 
essenciais para a concretização da transferência de competências e que permitiriam que esta ainda se 
fizesse com conhecimento dos dados. 
A eliminação deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição da Assembleia da República à pretensão 
do Governo de decidir dos montantes a transferir para o exercício das competências, só pode ser lido como 
um impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá das razões mais substanciais quanto ao 
conteúdo e à natureza do processo, este facto só por si justifica que o município rejeite responsabilidades 
relativamente às quais não há qualquer garantia legal de virem acompanhadas de meios financeiros. 
Antes de qualquer transferência de competências para as autarquias, há que: 
• Proceder ao início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação 
das regiões administrativas; 
• Efetuar a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; 
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• 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; 
• Identificar no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao nível municipal 
e de freguesia, as que não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 
universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não a pretexto para a 
desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 
Atendendo ao que foi expresso não podemos votar de outra forma, teremos de recusar este modelo de 
transferência de 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; nove votos contra do PS. 
 
 
7 – Deliberações ao Abrigo da Lei nº50/2018, de 16 de agosto e respetivos diplomas sectoriais 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com três votos contra (D/L 97/2018 e 58/2019) e por maioria 
com quatro votos contra (D/L 72/2019), em reunião da Câmara Municipal realizada em 12/06/2019: 
 
“Foram publicadas a 16 de agosto de 2018 a Lei n.º 50/2018, lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, e a Lei n.º 51/2018, 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. 
As duas leis apresentam um conjunto de áreas da competência da Administração Central que o atual 
Governo pretende transferir para as autarquias locais – municípios e juntas de freguesia – e para as 
entidades intermunicipais, impondo que as mesmas sejam aceites a partir de 1 de janeiro de 2021, numa 
grave inversão do principio da autonomia do Poder Local. Esta transferência constitui uma ameaça à 
estabilidade das contas públicas e representa um risco sério para a gestão das autarquias locais, e para 
a capacidade de concretização das suas competências, plasmadas na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
Como foi referido nas anteriores propostas, aprovadas nas reuniões da Câmara Municipal da Moita de 29 
de agosto de 2018, 9 de janeiro, 13 de fevereiro e 10 de abril de 2019, e pela Assembleia Municipal nas 
sessões realizadas a 5 de setembro de 2018, 25 de janeiro. 22 de fevereiro e 22 de abril de 2019, esta 
intenção do Governo, que resulta numa imposição às autarquias, é o mecanismo que permite a 
desresponsabilização do Estado de setores fundamentais para o funcionamento pleno da nossa 
democracia e constitucionalmente consagrados, como a educação, a saúde, a habitação ou a justiça, que 
vão agravar as assimetrias locais e regionais, sem se conhecerem os impactos reais que estas medidas 
vão ter no rigor das contas públicas, transformando as autarquias locais em meros executantes de tarefas 
da Administração Central.  
A falta de rigor de todo este processo tem sido uma constante desde o início, refletindo-se, mais 
recentemente, na publicação intempestiva dos diplomas legais de âmbito setorial relativos às diversas 
áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado, com datas diferenciadas para a 
entrada em vigor dos diplomas e das deliberações dos órgãos autárquicos, que são obrigados a pronunciar-
se pela segunda vez, quando ainda não são conhecidos todos os diplomas setoriais, cerca de dez meses 
após a entrada em vigor da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 
Consideramos que é fundamental o cumprimento da Constituição da República Portuguesa, no respeito 
pela autonomia política, financeira e administrativa dos órgãos do Poder Local Democrático tal como foi 
consagrado, e que as competências que o Governo quer impor às autarquias locais podem e devem 
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assentar num poder intermédio de organização administrativa e política do Estado que passa pela 
implementação das regiões administrativas tal como prevê a Constituição. 
Esta transferência de competências implica mais encargos com recursos humanos, técnicos, financeiros 
e património edificado, um acréscimo que vai obrigar a uma reformulação da organização interna de todas 
as autarquias, o que não pode acontecer por imposição, e que nos obriga a conhecer de forma clara e 
profunda todas as implicações deste alargamento de competências, sem pôr em risco a prestação de 
qualquer serviço ou exercício das competências atuais, para que o Poder Local continue a ser o garante 
do bem-estar das suas populações. 
Em consonância com as deliberações anteriores, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, 
convictos de que um processo de descentralização de competências obriga a um procedimento de debate 
alargado, conhecimento profundo das matérias e de todas as circunstâncias que ladeiam esta 
transferência de competências, e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, a Câmara Municipal recusa a transferência de competências, para 2020, 
previstas nos diplomas: 

• Decreto Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, que concretiza a gestão das praias marítimas, fluviais 
e lacustres integradas no domínio hídrico do Estado; 

• Decreto Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades 
afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo; 

• Decreto Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio das vias de comunicação; 

• Decreto Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; 

• Decreto Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no apoio às equipas de intervenção permanente das 
Associações de Bombeiros Voluntários; 

• Decreto Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio da instalação e gestão de Lojas de Cidadão e 
de Espaços Cidadão; Instituição e Gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e aos Centros 
Locais de Apoio e Integração de Migrantes; 

• Decreto Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio da habitação; 

• Decreto Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público 
sem utilização; 

• Decreto Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público; 

• Decreto Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança 
dos alimentos; 

• Decreto Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 
educação; 

• Decreto Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, que desenvolve o quadro de transferência de 
competências para os municípios no domínio da cultura; 

• Decreto Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde; 

• Decreto Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais nos domínios do serviço público de transporte de passageiros regular e 
do transporte de passageiros, ambos por vias navegáveis interior; 

• Decreto Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 
desenvolvimento turístico económico não afetas à atividade portuária; 
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A Câmara Municipal da Moita continua a reclamar que a Assembleia da República delibere no processo de 
apreciação parlamentar já requerido a cessação de vigência destes diplomas, dando inicio a um processo 
sério de descentralização inseparável da consideração da criação das regiões administrativas, que passe 
pela reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações, e que cumpra a Lei das 
Finanças Locais, devolvendo a capacidade financeira aos municípios e a sua plena autonomia.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Agora trata-se de uma deliberação já não no âmbito de cada um dos decretos sectoriais, mas no quadro 
do que está definido na lei-quadro, a lei cinquenta de dois mil e dezoito, que determina que até trinta de 
junho deste ano deve ser deliberado no caso de se pretender não assumir as competências no ano de dois 
mil e vinte. 
Aquilo que se propõe é a não aceitação das competências todas, aquelas que foram até agora reguladas 
por decretos-lei, que são quinze, e esta proposta já aprovada na Câmara Municipal baseia-se nos mesmos 
fundamentos, sendo que, apesar de estarem a falar já não de dos mil e dezanove, mas sim em dois mil e 
vinte, a verdade é que o quadro é o mesmo e na sua opinião o quadro arte defeituoso e não há nenhum 
indicador, neste momento, de que até ao final deste ano se altere o quadro legislativo que está instituído, 
e a verdade é que a deliberação tem que ser feita agora. 
Portanto, ainda que alguma coisa aconteça, a deliberação tem que ser feita agora e, no contexto em que 
a fazem e com os dados que têm, a posição da Câmara, porque pensam na defesa da responsabilidade 
que o município tem na prestação do serviço público e na defesa dos serviços públicos, quer os que são 
da sua responsabilidade, quer os que não são, só os pode conduzir a recusar estas competências em dois 
mil e vinte. 
Irão, naturalmente, continuar a pugnar, porque até dois mil e vinte e um, como se costuma dizer, “muita 
água correrá debaixo das pontes” e estarão com um novo quadro, uma nova legislatura, uma nova 
composição da Assembleia da República, portanto, há uma série de variáveis que não são conhecidas 
neste momento e que irão continuar a pugnar para que se inverta este caminho, se corrija e não se venham 
a concretizar todos os impactos fortemente negativos, quer para as autarquias portuguesas, quer para os 
serviços públicos, que resultarão da aplicação deste modelo de transferência de competências. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Só para espelhar aqui um pensamento quis dizer que estão aqui para defender o interesse municipal e 
não qualquer outro interesse, e apesar de já ter lido um documento extenso, pediu que o deixassem 
ressalvar o que lhe parece importante. 
Falar-se em transferir competências sem ter um diagnóstico, sem se falar nos respetivos meios para a 
execução das competências, não pode ser apelidado de outra coisa a não ser de uma enorme 
irresponsabilidade. Depois, isto gera expectativas nas pessoas, gera também medos, gera aqui um 
sentimento de tal forma incerto em relação ao futuro que não lhe parece que haja outra forma de tratar o 
assunto se não esta. Há que explicar às pessoas, porque têm pessoas que trabalham nalguns setores do 
Estado que pensam que vão trabalhar para a Câmara Municipal e depois ficam muito contentes porque 
conhecem as pessoas, esquecendo-se de tudo o resto, e têm essa obrigação, porque no dia em que lhes 
passaram competências sem meios vão ter que discutir aqui o que é que deixam de fazer para fazer as 
novas competências, ou como é que vão fazer, ou como é que vão deixar de fazer, portanto, isto é de uma 
enorme irresponsabilidade e o que deve prevalecer aqui é mesmo o interesse municipal e não qualquer 
outro tipo de interesse. 
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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; nove votos contra do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do PS (remetida posteriormente) 
“TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 
O Programa do XXI Governo Constitucional apontou a descentralização como a base da reforma do Estado. 
Numa lógica racionalizadora e num quadro de subsidiariedade, trata-se, sobretudo, de dar cumprimento a 
objetivos de maior eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, aproximando-as do cidadão e 
possibilitando-se uma maior adequação dos serviços prestados à população. Para atingir estes objetivos 
é necessário aproximar as decisões dos cidadãos transferindo para o âmbito da administração local mais 
próximo deles, um conjunto alargado de competências de serviços públicos de carácter universal. 
Neste caminho, as autarquias, enquanto entidades político-administrativas fundamentais na estrutura 
fundamental para a gestão de provisão de bens e serviços públicos prestados numa lógica de proximidade 
ao cidadão numa dimensão de proximidade, e de fortalecimento do poder local, veem alargadas as suas 
competências e participação em mais de 20 áreas setoriais, tão importantes como a saúde e a educação. 
Todo este processo de descentralização é concretizado numa lógica de consenso entre as áreas setoriais 
de Governo responsáveis pelas entidades detentoras das competências transferidas, e com um rigoroso 
acompanhamento e estreita colaboração da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e 
da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) num longo, rigoroso e permanente processo de 
negociação. 
A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto consagra nos seus artigos 2.º e 3.º os princípios e garantias a que 
obedece a transferência de competências, salvaguardando a autonomia do poder local a coesão territorial, 
garantindo a universalidade e a igualdade de acesso ao serviço público. Os mesmos princípios e garantias 
estão devidamente respeitados nos diplomas setoriais que concretizam as competências transferidas. 
O exercício das competências transferidas é melhor garantido pelo nível de proximidade da decisão à 
satisfação dos interesses dos cidadãos. 
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 afastam 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. 
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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 e 2020, 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. E o mesmo ocorrerá para 2020. 
Os mecanismos necessários à execução financeira dos diplomas setoriais serão expressamente previstos 
no decreto-lei de execução orçamental. 
O Partido Socialista votou contra a proposta da câmara municipal em recusar exercer, em 2019 e 2020, 
as competências transferidas por considerar: 
A descentralização é, para o PS, um imperativo político, um imperativo jurídico-constitucional e um 
imperativo programático, honrando a sua histórica defesa da autonomia local e regional e da importância 
do municipalismo para o progresso económico, social e cultural da nossa sociedade. 
O PS defende uma Administração Pública ágil, célere, desburocratizada e próxima dos cidadãos e das 
empresas; ora, tal desiderato só é possível de atingir através da descentralização administrativa e do 
reforço do Poder e da Administração Local, da sua presença e da sua atuação, necessariamente próxima 
dos cidadãos e das empresas, mediante a transferência de competências dos órgãos do Estado para os 
órgãos das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, à luz da autonomia e da subsidiariedade.  
Das justificações apresentadas e que suportam a proposta da câmara – onde indevidamente se misturam 
um conjunto de reclamações que em nada têm a ver com a assunção de novas competências para as 
autarquias locais – constata-se que o PCP / CDU é contra o processo de descentralização, representando 
uma esquerda centralizadora, conservadora e tradicionalista em linha de coerência com o centralismo 
democrático. 
O PCP / CDU gosta muito de realçar a importância da participação das populações; mas quando as 
populações têm a possibilidade de participar mais no controlo democrático do exercício do poder político 
e administrativo, como acontece, naturalmente, por efeito da descentralização, uma vez que há um 
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 e 2020. 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 nas 
propostas que reprovamos que é antes um manifesto que ainda se propõe deliberar fases já 
democraticamente resolvidas. 
Moita, 24 de junho de 2019” 
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Declaração de Voto do MM (remetida posteriormente) 
“O grupo municipal Merecemos Mais votou favoravelmente a proposta. No que diz respeito aos Decreto 
Lei números 97/2018 a 58/2019 considera que: 
- existem falhas na condução do processo que condicionam a sua execução atempada e transição 
esclarecida; 
- a legislação complementar não foi produzida de forma atempada para que em 2019 pudessem ser 
assumidos os compromissos nem foram apresentados estudos credíveis dos impactos das transferências 
de competências; 
- não foram apresentadas, de forma rigorosa, as contrapartidas financeiras à assunção de competências 
pelos municípios; 
- os Decretos- Lei setoriais têm vindo a ser publicados em Diário da República de forma bastante lenta e 
atrasada, o que afeta o que as autarquias têm que fazer. Ainda não são conhecidos todos os diplomas 
setoriais. 
No nosso entender, na maior parte destas áreas a nossa Câmara não tem ainda estrutura para aceitar já 
em 2020 essas competências. 
Consideramos, no entanto, que, no caso do Decreto Lei número 72/2019, de 28 de maio, que concretiza 
o quadro de transferências de competências para os órgãos municipais no domínio das áreas portuário-
marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico económico não afetas à atividade portuária, seria 
uma mais valia para o concelho da Moita aceitar essa transferência de competências. O Projeto “Moita 
Património do Tejo” é uma aposta no rio como fator de desenvolvimento, e os entraves que o Porto de 
Lisboa coloca condicionam, no nosso ponto de vista, a implementação de projetos e atividades à beira rio 
que atraiam pessoas ao nosso concelho e melhorem a qualidade de vida daqueles que cá residem.” 
 
 
8 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Quis deixar dois testemunhos, um em relação à iniciativa das garrafas de água que espera que se expanda 
para além da Assembleia e da Câmara Municipal, outro para felicitar a Câmara Municipal pela 
apresentação que foi feita no dia catorze de junho na abertura dos Jogos do Futuro, que são jogos que 
envolvem os nove municípios da Península de Setúbal, mas pela apresentação que foi feita em 
representação do município da Moita, pela abrangência das modalidades e pela temática envolvida do 
Património do Tejo quis, pessoalmente, dar os parabéns ao Sr. Presidente e, através deste, à Câmara 
Municipal. 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Agradeceu e, naturalmente, irá transmitir aos serviços que são os grandes obreiros daquela apresentação. 
Queria dizer que os Jogos do Futuro decorreram nesse fim-de-semana com um grande sucesso e com uma 
grande participação. Como sabem, os jogos distribuem-se por toda a região, portanto, cada concelho é 
responsável pela organização de uma, duas ou três modalidades, mas a participação foi muito boa e 
continua a revelar-se uma iniciativa de grande valor, quer para a promoção das modalidades desportivas, 
quer para a própria promoção da coesão da região e deste sentido da região que é também importante 
ser interiorizada logo desde muito jovens. 
Não se vai alongar sobre o documento que foi distribuído, queria apenas dar uma nota dizendo que estão 
no início do verão, uma época de grande número de obras, portanto, tudo o que é obras de espaço publico 
e obras nos equipamentos escolares é neste período que, sobretudo, se concretizam e apraz-lhe salientar 
que neste verão vão ter mais de um milhão e meio de investimento em diversas obras a decorrer em todo 
o concelho. Boa parte delas já se iniciaram, outras vão-se iniciar em breve, mas é um montante de 
investimento e um conjunto de intervenções de grande importância. Algumas delas são cofinanciadas por 
fundos comunitários, mas ainda assim o cofinanciamento, neste caso, ronda apenas um terço deste valor 
que referiu,quer a comparticipação municipal nos projetos cofinanciados, quer por projetos de 
investimentos que não são cofinanciados. 
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Queria ainda dar duas notas sobre assuntos que foram aqui referidos inicialmente e que lhe parece 
necessário esclarecer. A Câmara Municipal desenvolve há muito tempo ações de controle dos animais 
errantes, ações de esterilização de colónias, sobretudo de felinos, está a desenvolver um projeto de 
instalação de colónias para gatos, em que já têm três concretizadas, portanto, aquele retrato que, mais 
uma vez, aqui foi feito e que, infelizmente, acaba por ser recorrente, é um retrato que revela uma profunda 
ignorância sobre o que se passa no concelho, sobre a atividade real e concreta, não só das autarquias, 
mas até do concelho em geral, das pessoas, da sociedade civil, que, de facto, não corresponde à verdade. 
Naturalmente, não está tudo feito. Não está aqui, não está em lado nenhum, nunca estará tudo feito, mas 
há um caminho, há uma ação coerente, corrente, do município, também nestas áreas, portanto, acha que 
isto tem que ser dito. 
Sobre a questão da criação de cavalos, aquilo que é referido pela própria GNR, que é a força de segurança 
que intervém regularmente nestas matérias, sistematicamente, é que não há incumprimentos legais em 
muitas das questões que são apontadas, portanto, as autoridades não têm matéria para poder intervir. 
Muitas vezes há referência a animais que se encontram em terrenos e quando se vai verificar são terrenos 
particulares, são animais registados, portanto, não há ali nenhum incumprimento legal. 
Podem gostar mais ou gostar menos de ver ali o animal e, sinceramente, a si, desde que ele esteja 
devidamente preso e esteja dentro de um terreno particular não o incomoda, porque não tem nada contra 
os cavalos e, às vezes, até se espanta com alguns comentários porque parece que os cavalos fazem mal 
a alguém. A questão é mesmo esta, só podem atuar, quer a Câmara, quer sobretudo as forças de 
segurança, quando há ilegalidades e, na generalidade dos casos, não há ilegalidades demonstráveis e 
comprovadas. 
No entanto, existe uma colaboração para recolha dos animais quando não estão devidamente presos e 
invadem o domínio público ou a via pública, ou quando há sinais de maus tratos, e aí a Brigada do 
Ambiente, o SEPNA da GNR, tem uma intervenção pronta e eficaz, e há intervenções da parte da Câmara, 
e sobre esse cavalo que foi recolhido foram os serviços municipais que o foram recolher. 
Quando falam aqui desses grupos que ainda há pouco tempo foram acusados de práticas a roçar o 
terrorismo, felizmente, não têm conhecimento de práticas dessa natureza no nosso concelho, nem as 
querem cá, e espera que nunca aconteçam. São grupos, como sabem, porque isso foi público, que têm 
práticas que têm que ser condenadas. Não as condenar é que é algo inaceitável, mas não foi isso que 
aconteceu, o animal foi recolhido pelos serviços municipais, como é sempre que intervêm nestes casos. 
Depois, quanto à última questão que foi aqui abordada hoje de defesa do ambiente, e sobre as alterações 
climáticas, sem entrar nessa discussão que é uma discussão que merece ser tida na base de não tomar 
por bom tudo aquilo que é dito na imprensa, que é o que lhe parece que, por vezes, acontece, num sentido 
ou noutro, mas está a decorrer, e isso era referido no texto da recomendação, no âmbito da Área 
Metropolitana de Lisboa, a elaboração de um Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas 
que faz um estudo aprofundado de todo o território, identifica todos os problemas previsíveis e zonas 
sensíveis. 
Portanto, este é o caminho certo porque esta é uma questão global, e analisar uma questão destas do 
ponto de vista meramente local não lhes dá todo o panorama, não permite identificar todos os problemas, 
nem permite mobilizar todas as soluções. O trabalho está a ser feito ao nível metropolitano, e a esse nível, 
ele próprio, identificará as questões locais mais sensíveis e depois, numa segunda fase, quando esse 
plano estiver concluído, cada município terá ali um instrumento para poder definir políticas suas, 
concretas, em função daquilo que ali for identificado como riscos. 
Quanto à desmaterialização de processos, andam a fazer isso há vários anos, têm os mais modernos meios 
de software e de hardware para o efeito, criaram os Balcões do Munícipes, criaram novos fluxogramas e 
novos fluxos documentais no interior para abolir ao máximo o papel, portanto, também aqui há um trabalho 
que tem vindo a ser feito, que está a ser feito há vários anos, que tem resultados concretos e palpáveis, e 
estão disponíveis para fazer benchmarking dos seus resultados, porque estão à frente de muitos outros 
municípios do país, no que a matéria de desmaterialização de processos diz respeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o relatório à discussão: 
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Tomou a palavra Carmen Lima do PS 
Relativamente ao cavalo tem a dizer ao senhor Presidente da Câmara que sabe onde é que está o cavalo 
e quem o resgatou, portanto, não venham dizer que foi a Câmara, aliás, a GNR informou que tanto a 
Câmara como o veterinário se tinham recusado a ir recolher o animal que foi encontrado na estrada do 
Carvalhinho em muito, muito mau estado, com um hematoma enorme numa pata e quem o veio resgatar 
foi uma associação de resgate de cavalos e, na altura, a GNR, quando foi chamada ao local, disse que a 
Câmara tinha conhecimento, mas que o veterinário se negava a tratar do animal porque não tinham 
dinheiro sequer para o abater. 
O animal, felizmente, foi resgatado, mas uma coisa é verdade, quando os animais andam no meio da 
estrada a Câmara é informada e quando causar algum tipo de acidentes gostava de saber quem é que vai 
ser responsabilizado nesses momentos. Como é que vão responsabilizar o dono do cavalo se ele estava 
na via pública, sozinho, à solta? Como é que vão saber quem é o dono do cavalo? O cavalo não está 
“chipado” e não está registado no concelho da Moita, e isso aí está “a afirmar a pés juntos”, não estava 
registado no concelho da Moita, mas se dizem que resgataram o cavalo então digam onde é que está o 
cavalo. 
Porque no relatório da atividade municipal não é encontrada nenhuma referência às competências da 
Câmara, relativamente aos animais recolhidos e à sua reinserção, o PS solicita esclarecimentos nesta 
área, nomeadamente, quanto ao número de esterilizações efetuadas no gabinete do veterinário da Quinta 
do Mião e não pela Quinta do Mião. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Tomamos conhecimento da situação que se verificou no Parque José Afonso na Baixa da Banheira, quanto 
à colocação de entulho indiferenciado nos poços que eram destinados à prática de desporto. 
Nesta situação, ao arrepio do plano de ação e de adequação que foi elaborado, em dois mil e três, pelo 
presidente então da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, com jovens utilizadores 
deste espaço, com o objetivo de reabilitação deste espaço para desporto, foi aqui depositado entulho 
inviabilizando agora a prática de desporto neste local. 
Das observações que foram feitas no local o entulho foi depositado de forma indiferenciada, como referi, 
o que revela que não foram cumpridas as normas ambientais inerentes à valorização dos resíduos. Por 
outro lado, é sabido que existe um sumidouro neste local para fazer a drenagem das águas pluviais no 
fundo dos poços através do qual passarão, inevitavelmente, resíduos para o meio hídrico aquando das 
chuvas. 
Face a isto é necessário esclarecer os seguintes pontos: 
1. A decisão de aterrar os poços de skate no Parque Municipal José Afonso foi tomada com que 
fundamento? Foi equacionada a reabilitação do espaço? Se sim porque foi afastada? 
2. Tendo sido tomada a decisão, tem a Câmara Municipal planeada a reconversão do espaço? Se sim o 
que está a ser desenvolvido e qual o ponto da situação? 
3. O que foi feito no sentido de cumprir as normas ambientais relativas ao tratamento dos resíduos de 
construção e demolição, nomeadamente o Decreto-Lei nº46/2008? A execução do aterro foi 
acompanhada de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição? 
4. Foram considerados os riscos de passagem para o meio hídrico dos resíduos, considerando a existência 
de um sumidouro para fazer a drenagem das águas pluviais no fundo dos poços? O que foi feito nesta 
matéria? 
5. Qual é a proveniência destes resíduos? 
6. Sobre o assunto já recebeu a Câmara Municipal reclamações? E o que fez em resultado das mesmas?” 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Souberam que senhor Presidente da Câmara reuniu com um grupo de utentes da carreira 333, e tiveram 
algum feedback por parte desses utentes, mas gostavam, obviamente, também de saber a sua opinião, 
como é que tinha corrido essa reunião e se já tomou algumas diligências no sentido de poder ir ao encontro 
das queixas dos utentes. 
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A outra questão que têm para colocar tem a ver com os contentores da Amarsul porque acham que, neste 
momento, a situação está num estado absolutamente caótico, as ruas estão a ficar cheias de lixo, os 
contentores não são nada práticos e nem uma simples caixa de pizza se consegue pôr dentro dos 
contentores sem ter que se rasgar. Com a aproximação das temperaturas altas acha que vão chegar a 
uma situação muito complicada e tem a certeza que todos os que estão aqui presentes querem fazer e 
dar o seu melhor para resolver esse assunto. 
Quis também saudar a cerimónia dos Jogos de Futuro porque foi, de facto, uma cerimónia muito bonita e 
que dignificou muito o nosso concelho. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Vai falar da praia do Rosário e o primeiro assunto é um assunto que já há largos anos, de uma forma 
informal, falou nas redes sociais e pensa que, na altura, o presidente da Junta do Gaio-Rosário até lhe 
disse que, de facto, as coisas podiam ser pensadas. Sendo, se calhar, um dos sítios onde existem mais 
pessoas ao fim de semana, e durante toda a semana, os balneários da praia do Rosário estão fechados 
fora da época balnear. Acha que se devia fazer alguma coisa porque o que acontece é que as pessoas 
chegam lá e quando têm necessidade ou vão ao café ou então, como se costuma dizer, vão para as 
“gramateiras”. 
Se as instalações existem porque é que não se tem lá uma pessoa? Porque tem custos? Mas porque é 
que não se tem lá uma pessoa no sítio onde existem mais pessoas durante quase toda a semana, mas 
principalmente ao fim de semana? Presume que agora estão abertos, mas voltou a falar neste tema porque 
há cerca de um mês um amigo seu, residente naquela freguesia, tocou-lhe no assunto e relembrou-se que 
já há uns anos atrás tinha abordado este assunto. 
Ainda relativamente à praia do Rosário, e aqui pode ser desconhecimento seu, mas nunca mais ouviu falar, 
e não sabe se ainda é feito ou não, das análises que presume que eram feitas frequentemente às águas 
do Rosário onde as pessoas se podiam banhar. Está à vontade porque sempre se banhou lá, sem análises, 
desde pequenino, mas não sabe se essas análises continuam a ser feitas. Pensa que, se são feitas, não 
são publicados os resultados, mas aqui reitera que pode haver algum desconhecimento seu. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Sabe que estão nos atos da Câmara, mas, às vezes, fica espantado com algumas coisas que ouve aqui, e 
sabe que é a Câmara que deve esclarecer, mas não pode deixar passar aqui em branco esta questão do 
IRA, porque esta questão do IRA, e não sabe se se estão a referir ao Irish Republic Army, se for a esse é 
uma coisa, mas se for ao grupo com ligações à extrema direita, gostava de saber que tanta ligação afetiva 
há a este grupo e, já agora, um esclarecimento sobre onde é que está o tal cavalo doente que andava à 
solta pelo concelho. 
Isto é sempre uma situação e, se calhar, depende dos olhos com que veem as coisas, mas uma das coisas 
que trazia à Assembleia era a questão dos seus olhos agora estarem mais desimpedidos e conseguirem 
ver o rio, porque quem vai da Moita para o Rosário já consegue ver o rio, e está expectante em saber como 
é que vai ficar aquela obra, mas acha que com esta abertura já está bastante melhor do que o que estava, 
portanto, fica contente por se abrirem ao rio porque acha que é uma das grandes riquezas do concelho e 
têm apostado nesta questão da “Moita Património do Tejo”, e não é só em cartazes, mas também é em 
ações, pelo que gostava de destacar essa situação. 
Sobre a questão dos sanitários do Rosário, e não está a responder às questões porque não lhe comete a 
si responder, mas porque mora no Rosário, pensa que não é uma competência da Câmara Municipal, 
ainda que possa estar enganado. 
Em relação aos contentores da Amarsul, a opção por este tipo de contentores foi explicada na visita à 
Amarsul, e a si convenceu-o. É claro que, esteticamente, não é a situação ideal e, provavelmente, vão ter 
que se adaptar, como em tudo na vida, às novas alterações. Os nossos olhos e a nossa mente vão ter que 
se adaptar aos novos contentores, mas por aquilo que foi explicado é uma solução que pretende introduzir 
eficácia na questão da reciclagem e da recolha dos resíduos. 
Um exemplo que a senhora engenheira lhes deu, e para verem a estupidez do ser humano, porque não 
percebia porque é que as bocas eram tão pequeninas, mas é devido à estupidez do ser humano, porque 
segundo a explicação que foi dada se o ser humano vem da direita e vê o contentor azul põe lá o lixo na 
mesma, e aquilo é medido e aferido com técnicas de recolha de informação e estatística, portanto, quanto 
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a este fator da estupidez humana, é sempre complicado resolver sem ser nas escolas e com muito mais 
educação, e que também é um trabalho que a própria Câmara Municipal tem vindo a desenvolver junto da 
população escolar. 
Mas, a explicação de reduzir a boca, que é uma coisa que a si lhe parecia ilógico porque até dava jeito ter 
lá uma maior para pôr lá os caixotes por dobrar, como as pessoas costumam fazer, é porque as pessoas 
se tiverem primeiro o caixote azul põem lá o lixo também, e põem lá o vidro, e põem lá tudo. Foi essa a 
explicação técnica, que toma como verdadeira, como também, normalmente, toma como verdadeiras as 
explicações que são dadas pela Câmara Municipal e também pelos membros da Assembleia Municipal, 
porque crê que não está aqui ninguém a enganar ninguém. 
Portanto, em relação à questão do cavalo, seria importante saber de que IRA é que estão a falar, porque 
se é desse grupo de extrema direita é estranho trazerem para aqui, e até pode dizer, com tanto carinho e 
com tanto afinco, esses indivíduos que atuam de cara tapada, com todos os comportamentos amorais de 
prejudicar o ser humano em função do animal porque, por muito que custe a alguns dos presentes, não 
defende essa questão. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua intervenção é no sentido de perceber um “flic-flac” que se falou nesta Assembleia sobre as 
alterações climáticas, porque pelo que percebeu, não é consensual, no âmbito da CDU, a existência de 
alterações climáticas e isso dependerá, eventualmente, pelo que depreendeu, se calhar, das fontes, se 
haverá, não haverá. 
Também por aquilo que percebeu não se pode fazer nada, ao nível local não se consegue medir, que foi o 
que o senhor Presidente referiu há pouco e, por outro lado, estão a participar num plano da Área 
Metropolitana, mas recorda-se, salvo erro, que em dois mil e quinze ou dois mil e dezasseis, aprovaram 
aqui nesta Assembleia, por unanimidade, o Plano de Ação para a Energia Sustentável, que previa até ao 
próximo ano, em dois mil e vinte, uma redução de vinte por cento das emissões de CO2 no nosso concelho. 
E, para isso, esse Plano tinha previstas várias medidas, que depois até foram esmiuçadas ao nível da 
Comissão Permanente, e tinha previsto um orçamento na ordem dos cinco milhões de euros, em que 
sessenta por cento desse orçamento eram verbas do orçamento municipal, portanto, verbas da própria 
autarquia. 
Aquilo que também estava previsto nesse Plano era, de dois em dois anos, se não está enganado, existir 
um relatório, uma avaliação periódica da execução do Plano de Ação e gostaria, se lhe fosse permitido, de 
questionar qual é que é o ponto de situação da execução do Plano de Ação para a Energia Sustentável o 
concelho. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Mais uma vez, nem por acaso, vinha questionar o senhor Presidente da Câmara sobre o andamento de 
algumas obras que têm, exatamente, como objetivo, tornar o nosso território mais sustentável, 
nomeadamente, saber em que ponto é que estão as obras na rua 1º de Maio na Baixa da Banheira, em 
que ponto é que estão os projetos para a Avenida 1º de Maio e para a Estrada Nacional, 
Reparou que, no âmbito das obras que estão a ser feitas, há trabalho feito na substituição parcial da 
iluminação interior no mercado municipal da Moita, sabe que há projetos para a requalificação de espaços 
exteriores e da biblioteca do Vale da Amoreira, obras na piscina de Alhos Vedros, portanto, há uma série 
de obras que se enquadram, exatamente, nesses princípios, além de uma outra que também está referida 
aqui no documento da atividade municipal, e sobre a qual também queria questionar a Câmara sobre o 
andamento, que é a substituição integral da iluminação pública para tecnologia led. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Tem passado pelo Centro de Interpretação Ambiental, mais conhecido por Sítio das Marinhas, e o que 
acontece é que verificou que o contentor que recebe visitantes não tem condições, ou seja, é muito 
pequeno e, por ouro lado, no verão está muito quente. 
Também estranha o facto de este ano ainda não estarem a fazer a extração de sal nas marinhas, porque 
o ano passado já estavam e quando por lá passava via lá muta gente a conversar com a pessoa que estava 
a fazer a extração de sal e, de facto, aquilo era uma forma de algumas pessoas que não conheciam o 
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processo de extração pedirem informações, esclarecimentos, e gostava de saber o porquê de este ano 
aquilo estar quase ao abandono. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Vai ser muito breve a fazer duas referências. Uma prende-se com os Jogos do Futuro porque os resultados 
dos mesmos vieram revelar aquilo que há muito sabiam, o elevado potencial desportivo no nosso concelho. 
Os resultados foram excelentes em várias modalidades e isso veio provar que, efetivamente, este concelho 
é fértil em qualidade e quantidade de praticantes. 
Tem dito algumas vezes e, por vezes, até fica algo irritado quando lhe parece, ou lhe é quase dado a 
entender, que o concelho da Moita se esgota em touros, barcos e rio. É falso. Touros, barcos e rio é apenas 
mais uma componente daquilo que têm de muito bom, retirando aqui os touros porque, para si, não é 
muito bom, tem uma ideia diferente acerca disso. 
Já hoje foi aqui repetidamente referida a situação dos cavalos, e tem a impressão que existe uma fobia 
em tratar-se, por vezes, as coisas pelos nomes, e até no seu partido muitas vezes se indigna contra aquilo 
que é o chamado “politicamente correto”. Há pouco a dona Fátima quando apresentou isto foi quase, não 
dira crucificada, mas foi aqui muito maltratada face áquilo que disse, porque aquilo que disse é verdade e 
o próprio não retirava uma vírgula. 
Ainda anteontem, na rotunda do Matão, não se espetou contra um cavalo e o individuo que levava o cavalo 
porque ia devagar, porque senão espetava-se mesmo, e essas pessoas estão identificadas. Para umas 
coisas pode-se chamar pelos nomes, mas para outras já não se pode chamar pelos nomes porque é 
ofensa, mas isso é verdade e aconselha todos aqueles que têm dúvidas disto a darem uma volta a pé, de 
carro, como entenderem, pela zona do Matão, pela zona de acesso à desnivelada a caminho da estrada 
de Santo António, que passem para sul da linha férrea, no sentido dos Brejos, e podem ter a certeza que 
vão verificar que aquilo que a dona Fátima disse é verdade. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Apelou, porque há pouco enquanto estava a ler um documento na bancada do Partido Socialista estavam 
a falar uns com os outros, portanto, é normal que depois não percebem bem o sentido das suas palavras. 
Não negou alterações climáticas nenhumas, apesar de ter sido apelidado de uma série de nomes, não 
disse isso. Existem, sempre existiram. Disse foi que têm que ver qual é a parte que cabe ao homem e qual 
é a parte natural, e isso não pode ser empolado. E é uma coisa que os deve preocupar, e o ritmo que as 
coisas estão a ter, e com os fenómenos que podem ser consequência, é claro que é preocupante, portanto, 
a CDU tem esta preocupação, mas não tem agora, já tem há muito tempo, aliás, foram dos primeiros a ter 
enquanto os outros não se preocupavam com isso. E não é verdade que se tenha dito que não se consegue 
fazer nada porque tem-se feito muito, até no concelho, o que não podem ter é “chuva na eira e sol no 
nabal” isso é que não podem ter. 
Portanto, quando defendem, há vinte e nove atrás, o passe único para o concelho para a Área 
Metropolitana, quando se bateram várias vezes, e fizeram propostas ou, por exemplo, quando não 
percebiam porque é que as pessoas da Baixa da Banheira não tinham acesso ao L123 e que o PS votava 
contra uma série de anos, não via estas preocupações, portanto, na questão dos transportes públicos, têm 
trabalho, é ir ver e tentar perceber porque é que o PS mudou de opinião, mas ainda bem que mudou de 
opinião. Ainda bem que mudou de opinião. 
Depois, no concelho da Moita, e isto já foi dito, foram tomadas, e como politica com pés e cabeça, medidas 
de eficiência e eficácia energética, até com uma coisa que se chama “S.energia” que o PS já contestou 
aqui nesta sala muitas vezes, agora já acham bem. 
Ou nas questões de iluminação, e apesar de haver aqui problemas gravíssimos, continuam a ter um IVA 
pornográfico na iluminação pública e, por mais que se poupe energia, não se poupa o dinheiro e os 
recursos podiam fazer falta noutro lado. 
Depois, também dizer que o concelho da Moita é pioneiro em práticas ambientais. Foi assim com o primeiro 
Plano Diretor Municipal do país e foi assim que quem geriu esta casa durante muito tempo deu o rio às 
populações, ao contrário de outros concelhos governados por outras forças politicas. Basta andar por este 
país fora e ver isto e, quando dizem que a Moita é património do Tejo é mesmo património do Tejo e é por 
muitas coisas, pelas pessoas que aqui vivem, pelas pessoas que aqui viveram, pelas tradições que 
deixaram, e por aquilo que têm que fazer, agora não é nada sério estar preocupado com o ambiente e 
apoiar a construção de um aeroporto na base aérea. Não é sério apoiar a construção de um aeroporto que 



   Página 45 de 49 

todos dizem que é um desastre ambiental e depois vir falar em copos de plástico. Os próprios são 
coerentes. Os próprios são coerentes. Acham que os copos de plástico têm que ser vistos, mas há outras 
coisas. 
Depois quis dizer que acompanha o João Soeiro nas questões do desporto, mas também dizer ao João 
Soeiro que em dois mil e nove houve um alto responsável do Partido Socialista dizia que não havia desporto 
federado no concelho da Moita, num documento que tem e que pode fornecer, portanto, é bom que o 
Partido Socialista tenha o João Soeiro desse lado para dar valor aos atletas, porque muitos dirigentes do 
Partido Socialista não dão. E este desporto federado que é aqui feito é feito com trabalho associativo de 
muita gente, e o João Soeiro é uma pessoa que tem feito muito também neste campo, mas por muitos 
outros, alguns que não se conhecem, e que gera, sem querer exagerar, umas largas centenas de atletas, 
de pessoas que praticam o desporto que é negado pelo Estado, porque o Estado pouco se preocupa com 
isto, porque há falta de infraestruturas desportivas no concelho da Moita. 
E é lamentável que, por exemplo, a escola secundária da Baixa da Banheira não tenha pavilhão desportivo, 
que a dois mais três do Vale da Amoreira não tenha pavilhão desportivo, que a Mouzinho da Silveira não 
tenha pavilhão desportivo, que a Fragata do Tejo não tenha pavilhão desportivo e depois se fale aqui em 
resultados desportivos. Têm que lutar. Têm que lutar. E não passem estas escolas para as câmaras sem 
tratarem deste problema, porque isto é que é importante discutirem. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Quis persistir nesta questão dos contentores porque no bairro onde habita, e em alguns outros sítios, tem 
sido muito abordado por munícipes, exatamente, a levantarem o problema da característica dos 
contentores. Percebe, porque também esteve na visita, e na sua família há o sagrado hábito, já de há 
muitos anos, de dividir o lixo, às vezes, amolgá-lo, conhece alguns países no estrangeiro onde até se tem 
que pagar uma taxa pelo volume quando ele é excessivo, portanto, há outras práticas que não estas por 
cá, mas a verdade é que está a haver muita dificuldade de adaptação das pessoas a esta nova realidade 
dos contentores. Esse é que é um dado adquirido. 
Ainda hoje, quando veio, o aparato mesmo defronte da sua porta, porque estão lá colocados dois, era uma 
coisa medonha. A malta não se dedica a esborrachar seja o que for e então já sobra por fora dos próprios 
contentores, logo, isto tem que ser interpretado, tem que ser avaliado, porque a adaptação está mesmo a 
ser difícil e, mais ainda, já alguns contentores têm o fecho arrancado, de maneira que agora vai ser esse 
o rumo. Aliás, no outro dia, até fez uma brincadeira nas redes sociais a referir-se a isso, porque no dia a 
seguir ao contentor azul lá estar já estava com o fecho rebentado, e até escreveu isso numa brincadeira, 
mas que é verdade. 
Logo, isto tem que ser ponderado, tem que haver algum esforço, não no seu caso pessoal porque dobra 
tudo, até porque já esteve algumas vezes no estrangeiro e conhece, por exemplo, na Alemanha e na 
Inglaterra como é que as pessoas fazem e as pessoas esforçam-se, exatamente, por isso, mas aqui estão 
muito distantes desses hábitos. 
Também gostava de ter notícias sobre a rua 1º de Maio, um pouco pela curiosidade por tudo o que tem 
visto e tem lido nas redes sociais, pelo que queria perceber de viva voz e que alguém da Câmara explicasse 
como é que está a rolar a obra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara para prestar os 
esclarecimentos solicitados. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Mais uma vez, sobre a questão dos cavalos e da etnia cigana, acha que se exagera na ligação que se faz 
entre uma coisa e outra. Há muitos cavalos na Moita e a grande maioria deles não são propriedade de 
pessoas de etnia cigana, são propriedade de pessoas da Moita. Como se sabe é uma atividade que tem 
crescido acentuadamente nos últimos anos e, portanto, não se deve fazer esta ligação de forma tão 
afirmativa como se o problema estivesse só ali. 
Depois, mais uma vez, estão sempre a falar do cumprimento da legalidade, do âmbito de intervenção das 
autoridades, sejas as forças policiais, seja a Câmara Municipal, que só podem atuar perante aquilo que é 
ilegal, e não é ilegal uma carroça circular na estrada. Não é ilegal. Portanto, não se pode proibir. Não é 
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ilegal circular montando a cavalo na via pública. Não é ilegal, a não ser na autoestrada, ou nos itinerários 
complementares ou principais, portanto, há uma série de coisas que não são ilegais e não é ilegal um 
cidadão ter o seu terreno e ter lá um cavalo a pastar. Não é ilegal, por isso, acha que tudo isto é alimentado, 
e alimentado propositadamente. É alimentado por pessoas, e uns são ignorantes, mas os outros não são, 
os outros são bastantes sabedores e sabem o que é que estão a alimentar, porque é que estão a alimentar 
e o que é que querem atingir com isso, mas lamenta que seja assim. 
Quanto aos contentores têm um problema e têm uma batalha que estão a perder e é bom que tenham 
consciência disso. Estão a perder esta batalha. Portugal está a perder a batalha da reciclagem, a nossa 
região está a perdê-la, o nosso concelho está a perdê-la, isto é, têm compromissos de metas para retirar 
resíduos de aterro para metas de quantidades de resíduos encaminhados para os diversos tipos de 
reciclagem, seja de orgânicos, de plástico, de vidro, de papel e estão a falhá-los todos. Todos, 
absolutamente, nem há um único que se cumpra no nosso país, nem há um único que se cumpra na nossa 
região, nem há um único município na Área Metropolitana de Lisboa que cumpra estes objetivos, portanto, 
têm que fazer alguma coisa. 
Cada país tem as características que tem, e o nosso tem as que tem e não vale a pena construir cenários 
irreais, têm que procurar soluções alcançáveis dentro da realidade que têm, e é esta a realidade que têm, 
generalizadamente, porque há uma ou outra situação melhor, os números não são exatamente iguais em 
todos os concelhos. Pode-se encontrar alguma correlação entre segmentos populacionais e as suas 
práticas de reciclagem, isto é, níveis de maior formação, maior rendimento, tendem a ter práticas de 
reciclagem maiores do que outros tipo de população, mas isto é natural e é mesmo assim.  
Agora, têm que encontrar respostas dentro do que têm, e respostas para o cidadão médio, portanto, não 
podem ser “fatos feitos à medida”, mas diferenciados consoante a região, consoante o concelho, 
consoante o bairro e, por isso, a solução que foi encontrada desde o início no nosso país foi esta de 
colocação dos ecopontos. Na sua opinião, e refere sempre isto, é a sua opinião, muito pessoal e, 
provavelmente, não é seguida por muita gente, mas na sua opinião, do ponto de vista do espaço público, 
das nossas vilas, das nossas cidades, perderam, perderam terrivelmente com os ecopontos. Os nossos 
espaços urbanos não melhoraram nada com os ecopontos, mas era aquilo ou nada, e também 
compreende isto. Qual era a alternativa? Qual era a alternativa? 
Ainda assim, esse esforço inicial procurou-se que fosse mais contido, isto é, foi estabelecido um critério, 
uma meta. Um ecoponto por cada quinhentos habitantes, enfim, para tentar, exatamente, não pulverizar 
o nosso espaço público com contentores, para além dos que já têm dos resíduos domésticos, os verdes, 
portanto, houve esse esforço de contenção e a verdade é que não resultou. Não resultou porque as metas 
não se cumpriram, porque o material recolhido na reciclagem é muito pouco e porque, sistematicamente, 
se ouvia esta questão colocada pelas pessoas, e acha que, em muitos casos, com sinceridade, noutros 
casos, como desculpa, mas a verdade é que se ouvia “é pá o ecoponto está lá tão longe vou eu agora 
andar quinhentos metros para ir pôr o vidro ou para pôr o não sei quê” ou “se isto estivesse aqui ao pé é 
que se fazia”. Então a resposta que a Amarsul encontrou foi de pôr os ecopontos ao pé dos contentores 
verdes e deixar de haver esta desculpa, porque aí já é fácil sair de casa com um saquinho onde está o lixo 
orgânico e com outro onde está o vidro e o papel e chega-se lá sem terem que se deslocar para dois sítios 
diferentes. 
Agora, ajudem lá e digam lá o que é que se faz, sobretudo a Amarsul, porque são eles que têm que gerir 
este processo, porque têm essa concessão, essa atribuição do Estado português, digam lá como é que se 
combate a prática do fulano vir com o saco e qual verde, é o que estiver mais à mão, e depois veem 
contentores amarelos cheios de sacos do lixo, e depois veem contentores de papelão cheios de sacos do 
lixo, e isto não foi dito há pouco, mas se o papel é contaminado com o lixo orgânico fica estragado, acabou-
se e também vai para o lixo porque já não serve para nada, portanto, o que é que se faz? Qual é a solução? 
Ou não fazem nada e desistem? Não fazer nada é desistir. 
Voltando à questão inicial, as nossas ruas, as nossas cidades melhoraram com esta proliferação de 
contentores? Acha que não, não melhoraram nada, mesmo nada. Mas qual é a opção? Qual é a 
alternativa? O que é que se faz? Como é que se resolve este problema? Como é que respondem à sua 
obrigação, ao seu compromisso? É um compromisso formal de Portugal perante a União Europeia e dos 
sistemas multimunicipais perante o Estado português. É um compromisso em que não cumprir custa 
dinheiro, custa cerca de trezentos mil euros por ano só ao concelho da Moita, porque a taxa de gestão de 
resíduos que é um imposto, verdadeiramente é um imposto, mas chamam-lhe taxa, é um valor que acresce 
à tarifa de deposição dos resíduos em aterro, portanto, paga pelos municípios, e é calculada em função 
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do cumprimento das metas, ou seja, a taxa é tanto mais cara quanto mais distantes estiverem do 
cumprimento das metas. 
E como estão bastante distantes, como a região está bastante distante, porque não é calculado município 
a município, é calculado sistema a sistema, como na Amarsul se está distante do cumprimento das metas, 
a taxa já vai quase em dez euros, neste momento, já vai para aí em nove, portanto, por cada tonelada de 
resíduos que entre lá, em cima dos vinte e um da tarifa, acrescem nove euros de taxa por não cumprirem 
as metas, que todos pagam naquele valor que aparece nas faturas que eram da água e que agora são da 
água, dos resíduos e do saneamento. 
Portanto, isto custa-lhes, mas não podem não fazer nada, tem que se fazer alguma coisa e faz-se aquilo 
que, neste momento, é possível no quadro do país. Isto não são soluções inventadas, esta questão dos 
contentores é generalizada, é a solução encontrada na generalidade do país. Estão a começar a ensaiar-
se, nalguns locais, soluções de recolha porta a porta, mas são meramente ensaios, por enquanto, estão 
muito longe de conseguir generalizar ou estender significativamente esses processos porque é um 
processo que, como imaginam, tem complicações várias, pelo que não se vai alongar mais nesta matéria. 
Depois, a forma como se utilizam e as expressões que se utilizam dão claramente a entender que não se 
quer explicação nenhuma, está-se numa pura batalha politica, e aquilo que foi dito sobre os poços é isso, 
portanto, é um aproveitamento politico descarado, à força toda, do PS em relação a esta questão. 
Não se trata de fazer nenhum vazador de entulho, trata-se de dar resposta a um problema que se estava 
a tornar incontrolável. Os poços estavam desativados há anos, há quatro para cinco anos, isto é, os poços 
não tinham condições de segurança para ser utilizados. Tinham fissuras, tinham problemas de 
escoamento, portanto, não estavam em condições, foram desativados, foram cercados com redes e foram 
postos avisos. O que estava a acontecer é que isso não era cumprido e ainda há pouco tempo tiveram 
conhecimento de ter havido lá um incidente com um jovem, uma criança que caiu e isto não podia 
continuar. E não podia continuar porque no dia em que houvesse qualquer coisa mais séria a 
responsabilidade já se sabia de quem era, porque aquilo é um equipamento municipal e a 
responsabilidade era do município. 
Portanto, se não cumprem, se não respeitam, a única solução é tapá-los e tapá-los pondo matérias inertes, 
naturalmente. É uma perfeita fantasia esta questão de escorrências, aquilo é terra e a terra escorre para 
a terra como sempre escorreu, esteja ali ou esteja noutro sítio qualquer. Aquilo são sacos usados para a 
recolha de entulhos, recolha de terras, e foram recolhidos em obras do próprio município, portanto, não 
tem outros materiais a não ser terra e pedra, e foi isso que lá foi colocado. 
Têm desenvolvido, e começaram a trabalhar agora com um grupo de jovens, no sentido de vir a construir 
uma alternativa àquele espaço. Pensam que aquele espaço, pelo menos com aquela forma, já não será 
provável que seja requalificado, reutilizado, uma vez que ele tinha vários problemas porque com o tempo 
aquilo foi-se degradando e não cumpre, portanto, têm alternativa, mas também, muito claramente, dizer 
que a alternativa não é para concretizar no imediato porque têm um programa eleitoral que apresentaram 
às populações, têm compromissos que apresentaram, compromissos, designadamente, de obras e de 
intervenções naquela zona do parque da zona ribeirinha e que serão cumpridos, a não ser que não 
consigam mesmo fazê-lo, mas a sua intenção é cumpri-los até ao fim do mandato, e este não é um deles. 
Esta obra a acontecer ali, pelo menos com a dimensão que ela terá, provavelmente, só será executada no 
próximo mandato, portanto, crê que isto também foi dito aos jovens e agora estão a fazer o caminho de 
ouvir as opiniões deles, de procurar construir ali uma solução que vá ao encontro das suas expectativas, 
e depois de fazer o trabalho, de projetar, de orçamentar e de fazer isso tudo para que daqui por dois anos 
isso possa entrar nas contas, na orçamentação e na previsão. 
Sobre a carreira 333 houve, de facto, uma reunião com representantes dos utentes, a reunião correu bem, 
até porque, nessa altura. já estavam num período em que os problemas principais já tinham tido resposta, 
portanto, a AML já tinha contratualizado com os TST o reforço das carreiras, e os problemas mais graves 
na hora de ponta estão resolvidas, no entanto, as pessoas colocaram-lhe algumas questões. Várias delas 
só são resolúveis no quadro do futuro contrato, daqui por um ano e qualquer coisa, designadamente, 
porque se trata de um reforço muito significativo que está previsto e que está nas propostas que o 
município já acordou com a AML para a rede de transportes no concelho. 
Trata-se de um crescimento de quase cinquenta por cento daquela carreira, não só em frequências durante 
os dias da semana, mas naquilo que ela hoje não tem, mais transportes à noite e transportes ao fim de 
semana, porque a carreira não funciona, mas isso é um cenário diferente, são regras do jogo diferentes 
que só é possível enquadrar no quadro do concurso que vai ser realizado e depois no funcionamento a 
partir daí. 
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Para já foram colocadas, pelos utentes, algumas sugestões de alterações pontuais para responder a 
alguns problemas que permanecem, designadamente, ao início da manhã, de as carreiras poderem 
começar mais cedo, e à tarde onde, aliás, os problemas até são maiores, onde se formam mais filas e há 
mais espera na Gare do Oriente, sugestões que reencaminharam para a Área Metropolitana de Lisboa, 
porque a competência, como sabem, é da AML para gerir esta questão, mas estão confiantes que será 
possível enquadrar, ainda neste período transitório até ao novo sistema, algumas melhorias pontuais que 
respondam aos problemas principais das pessoas, mas estão à espera de retorno por parte da AML e, 
neste momento, não sabe mais do que isto. 
Continuam a ser feitas as análises à qualidade da água, análises essas que são contratadas pela Câmara 
e, normalmente, são afixados os resultados na zona de apoio aos banhistas, e é muito positivo poder 
afirmar que, no último ano, há uma melhoria visível na qualidade da água e durante o ano que passou não 
tiveram nenhuma análise com resultado negativo. Não é excelente, portanto, não é para bandeira azul, 
está muito longe disso, mas é água de qualidade razoável, o que significa que já não causa perigos para a 
fruição e é a comprovação da melhoria progressiva da qualidade da água do estuário que se tem vindo a 
verificar. 
Sobre as alterações climáticas, e em primeiro lugar, não disse que não podem intervir, disse que estas 
questões são globais, que a identificação de problemas precisa ser feita a uma escala maior que a escala 
municipal, assim como a mobilização de soluções também precisa ser feita a uma escala maior que a 
escala municipal. Foi isto que disse, não disse que não se podia fazer nada. 
Mas já agora, sobre as alterações climáticas, e sem entrar em discussão, dizer que esta questão, este 
termo relativamente recente tem, entre outras coisas, motivos também económicos e de guerra económica 
à escala mundial, servindo como cortina para não se abordarem decisivamente os problemas ambientais, 
os problemas de poluição, que não o são agora, nem são o CO2, são outros muito mais graves, muito mais 
antigos, muito mais profundos, com muito mais consequências, devidamente medidas, devidamente 
conhecidas, devidamente identificadas, que estão a ocorrer em todo o mundo. 
E quando se fala de alterações climáticas e se fala de CO2 parece que, por vezes, ficam para trás outras 
questões que são bem mais problemáticas e depois, a questão da discussão que se mantém ao nível 
cientifico sobre as alterações climáticas, tem a ver com se são antropogénicas ou não, e tem a ver com a 
sua confirmação. porque, até agora, entre os modelos matemáticos que são apresentados pelo painel para 
previsões futuras e as medições de facto, tem havido uma distância significativa. As medições, aquilo que 
é, efetivamente, registado, não tem confirmado aquilo que os modelos matemáticos de previsão do IPCC 
têm apontado, mas isso é uma discussão, como diz, que nem é a mais importante, a mais importante é 
mesmo esta, existe um problema ambiental gravíssimo no nosso planeta, com efeitos diversos a diversos 
níveis, na biodiversidade, na qualidade da vida, na sustentabilidade do planeta, nos recursos, e têm que 
ser endereçados e não podem deixar que a questão das alterações climáticas seja cortina para não se 
falar de outras coisas, designadamente, como já aqui foi dito, do modelo económico predador dos nossos 
recursos e do planeta. 
Quanto ao Plano de Ação para a Energia Sustentável já fizeram tanta coisa e já não devem estar muito 
longe, com a concretização que vai ocorrer ainda durante este ano da substituição da iluminação, da meta 
dos cinco milhões que era apontada no Pacto de Autarcas. Estão a falar que já substituíram mil e 
quinhentas luminárias por luminárias led, fizeram avaliações da situação nos principais equipamentos 
municipais e instalaram equipamentos, por exemplo, de energia reativa, portanto, de poupança de energia, 
de substituição de iluminação, etc. 
Foi aprovada uma candidatura, cuja obra se vai desenvolver, provavelmente, a partir de setembro, de 
renovação dos equipamentos da piscina municipal, que é não só uma renovação dos equipamentos, e tem 
esse objetivo, equipamentos que estão degradados, uma vez que a piscina tem quase vinte anos, mas que 
também vai introduzir fatores de eficiência energética, ou seja, foi preparada uma intervenção nesse 
sentido. 
Sobre o processo de substituição de todas as luminárias antigas que estão no concelho, que vão ser 
integralmente substituídas num processo de ESSE – Empresas de Serviços Energéticos, o concurso 
decorreu, está na análise de propostas e pensam que durante o verão vai estar concluído e adjudicado e 
iniciar-se a sua concretização ao longo deste ano, portanto, são um conjunto de ações vasto e de 
investimento significativo no âmbito da eficiência energética. 
Quanto ao Sítio das Marinhas este ano não puseram a funcionar a produção de sal em função de estar ali 
a decorrer aquela obra. Vão aproveitar para fazer alguma reparação e uma melhor consolidação daqueles 
tanques da própria salina e depois também têm uma questão para a qual têm que encontrar uma solução 
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melhor, e estão a avaliar, porque a salina tem funcionado na base de trabalhadores que não estão 
exclusivamente afetos àquilo, fazem outras funções, e bastante importantes até, e tem sido difícil nos 
últimos anos, mas conseguiu-se na base de muito esforço e muita dedicação destes trabalhadores, pelo 
que estão a ponderar quais as alternativas para poder dar não só à salina, mas a todo o Sítio, uma 
regularidade maior na sua atividade, com pessoal afeto diretamente. 
Sobre a rua 1º de Maio a obra está a decorrer, é um facto que a primeira fase teve algum atraso porque, 
primeiro, houve um atraso de entrada em obra por parte de alguns operadores de telecomunicações e da 
energia elétrica e depois a seguir o próprio empreiteiro não colocou, do ponto de vista da Câmara, e isso 
foi transmitido e foi exigido como alteração, na fase em que era já possível um avanço maior e mais rápido, 
o número de trabalhadores que era necessário para que esse avanço e essa velocidade pudesse ser 
alcançada. 
A obra está com algum atraso, mas só podem, formalmente, dizer que a obra está atrasada no dia seguinte 
ao dia de previsão do fim, que é vinte e nove de agosto, portanto, só no dia trinta de agosto, se não estiver 
concluída, é que podem dizer “o empreiteiro atrasou-se e agora vamos aplicar medidas”, até lá o 
empreiteiro ainda pode recuperar, pode pôr lá um batalhão de gente e recuperar, mas do ponto de vista 
da execução está a andar normalmente. 
Relativamente à questão dos sanitários da praia do Rosário informou que a competência sobre os mesmos 
está delegada na junta de freguesia. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia, deu indicação à 2ª Secretária, Tânia Ribeiro, para iniciar 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 votos a favor, sendo quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do 
PAN. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era uma hora e vinte e cinco minutos do dia vinte 
e cinco de junho de 2019. 
 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

A 2ª Secretária 
 
 

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


