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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0007/XII/2019 

Sessão Extraordinária  de 18/10/2019 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre 
do Edifício Sede do Município, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, a fim de se 
deliberar sobre o seguinte ponto: 
 
 
- Transferência de Competências – Decreto-Lei nº116/2019 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Informou que, em virtude do Presidente da Assembleia Municipal, João Manuel de Jesus Lobo, ter pedido 
a sua substituição nesta sessão, cabia-lhe a si substituí-lo e dirigir esta Assembleia. 
Para proceder à constituição da Mesa chamou o membro Carlos Alberto Pereira Dias para fazer parte da 
composição da Mesa. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira é substituída por Carmen Sofia Pereira Lima 
-  Maria Paula do Rosário Dias Folgado Diogo é substituída por Raquel de Jesus Garcia Capucho 
- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar é substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  João Manuel de Jesus Lobo é substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio 
-  Maria Antonieta Cabrita Mendonça é substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
 
 
Verificação de ausências: 
- Após as substituições efetuadas, verificou-se a ausência de Maria de Fátima Coelho Dâmaso. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Sr. Pedro Lima 
Informou que representa os “Moinhos Vivos de Palmela”, a parte turística e de desenvolvimento daquela 
zona e, neste momento, faz workshops de demonstração com crianças e adultos pelo que veio perguntar 
se as escolas da Moita estariam interessadas em visitá-los e interagir com aquele espaço, bem como se 
estariam interessados em contratar os seus serviços para desenvolver atividades no Moinho de Maré de 
Alhos Vedros, uma vez que está um bocadinho degradado e de portas fechadas. 
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Sr. José Carvalheira 
Informou que tinha alguns problemas para apresentar e começou por referir os existentes com a entrega 
de correspondência por causa dos números de polícia na Estrada 1022. Não era hábito isto acontecer, 
mas atualmente quem faz a distribuição é uma empresa que não tem nada a ver com os CTT, mas é o país 
que têm, que dá cabo das empresas para serem mal servidos. 
Referiu que as passadeiras de peões no Carvalhinho estão sumidas e que o mesmo sucede ao chegar à 
Escola Profissional pelo que quem lá passa, de noite ou de dia, não as vê. 
Informou que apenas dois dos pilaretes à saída da bomba de gasolina estão de pé porque as pessoas não 
têm respeito por nada, saem da bomba e pisam os pilaretes, pelo que sugeriu que em vez de serem de 
plástico fossem de ferro. 
Comunicou que a gravilha das bermas do Carvalhinho está toda em frente à paragem do autocarro que 
está ao pé do ALDI. 
Sobre o chamado largo do Modelo, junto às casas antigas que lá estão, informou que faltam quatro tampas 
no acesso às torneiras de segurança da água na rua e alguém que passe ali de noite pode-se magoar. 
Referiu que andaram a limpar a Estrada dos Quatro Marcos e sobre essa limpeza não tem nada a dizer, 
mas os aquedutos ficaram todos entupidos. 
Por último, quis falar sobre a passagem de peões na rotunda das gaivotas, não sendo esta a primeira vez 
que aborda esse tema, e segundo a informação que lhe foi prestada aquilo não é da competência da 
Câmara, mas sim do IMTT, porque é tempo dos moradores do Carvalhinho, e não só, passarem ali com 
segurança. Basta que passem por lá às dezassete horas, ou de manhã, para verem o tempo que estão ali 
à espera e sujeitos a serem atropelados, porque as pessoas, com a pressa que andam, pisam o risco 
contínuo, pisam tudo. Agora como têm “duas deputadas à nação aqui da Moita”, era bom que interviessem 
junto dos poderes centrais para ver se resolviam este problema, uma vez que não é da competência da 
Câmara que resolvessem isso. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção perante as questões 
colocadas. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Apesar de não se querer substituir à Câmara Municipal, uma vez que os vereadores devem ter tomado 
nota das pretensões, e a respeito da última intervenção, pediu que o deixassem recordar todos os 
presentes o que dizia um documento que foi chumbado e que muita gente defendia e que hoje em dia já 
nem se lembram o que é que dizia, que se chamava PEC4 e que tinha o encerramento de escolas, tribunais, 
cortes na segurança social, restrições aos subsídios de desemprego, cortes às autarquias, aumento de 
impostos, e tinha as privatizações dos CTT, EDP, Caixa Geral de Depósitos, TAP, ANA; GALP, CP e os 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Ficaram pior, muito pior. O interior tem grande problemas porque 
tem serviços públicos encerrados, não tem condições para ter empresas, fruto destas politicas que alguns 
denunciaram bem a tempo, e foram muito atacados por isso. Têm este problema com os correios porque 
vão subempreitando, subempreitando, e não garantem o serviço público, para além de tudo o resto que 
foi prejuízo. 
Por fim, quis dizer ao munícipe que isto tem uma história, que começou com o PEC4 apresentado pelo 
Partido Socialista, que foi chumbado e que deu origem a uma série de procedimentos que resultaram na 
vinda da troika, e resultou num memorando de entendimentos a que chamam “pacto de agressão”, que 
continha tudo o que o PEC4 continha, portanto, nada de bom, e ainda hoje sofrem com muitos desses 
efeitos. Portanto, essa questão dos correios é importante que não se perca de vista e é importante 
responsabilizar quem tem responsabilidade, aqui em “primeira cabeça” o Partido Socialista que iniciou 
este processo desastroso para o país. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Em seguida passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre a questão apresentada pelo senhor Pedro Lima disse que, sendo natural de Palmela, é natural que 
não conheça, mas o Moinho de Maré de Alhos Vedros foi recuperado já há muitos anos, tem uma atividade 
intensa, está sempre disponível para ser utilizado, tem uma exposição permanente sobre a moagem do 
pão, pelo que agradecem a disponibilidade apresentada, mas já puseram as mãos à obra há muitos anos. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Transferência de Competências – Decreto-Lei nº116/2019 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
09/10/2019: 
 
“Foi publicado no passado dia 21 de agosto o decreto-lei nº 116/2019, que define o modelo de cogestão 
das áreas protegidas. 
Desta forma o governo prossegue um processo de transferência de competências para as autarquias 
locais também marcado pelo arrastar ao longo de muitos meses da publicação da legislação aplicável, o 
que apenas vem agravar a incorreção de todo este processo. 
Também na matéria legislada por este decreto-lei, se evidencia a natureza de uma transferência de 
competências que não acautela as condições necessárias para possibilitar a superação das por vezes 
graves insuficiências que afetam os Serviços transferidos, bem como não acautela os impactos nas 
autarquias locais da assunção de um vastíssimo conjunto de novas responsabilidades e pesados 
encargos. 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere rejeitar a transferência de competências 
prevista no decreto-lei nº 116/2019 de 21 de agosto, nos anos de 2019 e 2020 e submeter à Assembleia 
Municipal.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
É um assunto que já foi aqui amplamente debatido pelo que, de facto, não tem muito a acrescentar, a não 
ser dizer que este é um decreto-lei que sai dando sequência àquela forma algo anárquica, que vem 
acrescentar-se aos restantes males que o processo tem, de decretos que saem a conta gotas. Este saiu 
em agosto com um prazo de decisão que, só por si, já era motivo de discussão, porque é um prazo que 
depois ultrapassa os prazos que inicialmente tinham sido dados para decidir, portanto, isto é tudo uma 
grande confusão. Mas, no meio desta grande confusão, aquilo que não os confunde absolutamente nada 
são os seus princípios e aquilo que têm como opinião de fundo em relação a este processo, que é um 
processo que é mau, que é malconduzido e que não garante, de facto, as condições para que as autarquias 
assumam as competências que lhes pretendem ser transferidas com condições de fazer melhor e de dar 
resposta aos problemas que em muitos serviços existem. 
Portanto, a sua proposta é que também nesta matéria não se aceite a transferência de competências, 
quer em dois mil e dezanove quer em dois mil e vinte, e até lá, seguramente, “muita água há de correr 
debaixo da ponte”, e em dois mil e vinte e um cá estarão para aquilo que tiverem de enfrentar. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; nove votos contra do PS. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Informou que uma vez que este assunto, como já foi aqui referido, foi debatido em sessões anteriores e 
que esta é uma questão de fundo, como o Senhor Presidente acabou de dizer, por parte do PCP e que, 
obviamente, não acompanham, não consideram necessário efetuar a sua leitura e informaram que 
entregarão a declaração de voto à Mesa. 
 
Declaração de Voto do PS 
“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. No entanto, não o faz pela 
permanente ansia de criar armas de arremesso político, aliás bem expresso também na proposta que 
reprovamos. 
Moita, 18 de outubro de 2019 
O GRUPO MUNICIPAL DO PS” 
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Declaração de Voto da CDU apresentada por Manuel Marques 
Antes de iniciar a leitura da declaração de voto disse que gostaria de ler uma declaração sua “Moita um 
concelho de boas tradições e assim deve continuar”. Em seguida proferiu a declaração infra: 
«A transferência da competência específica que foi hoje rejeitada pela Assembleia Municipal não tem 
aparentemente e neste momento, efeitos diretos no Município da Moita, os eleitos da CDU votaram de 
forma coerente com o que têm manifestado contra o modo como o governo tem impingido este processo 
às autarquias, sem que a par das competências impostas, haja uma atribuição de meios compatível com 
o serviço público de qualidade que se exige. 
A posição da CDU (PCP e PEV) sobre este pacote de transferências de competências para as autarquias 
sempre se pautou pela oposição a um processo pouco e mal discutido onde, de facto, ninguém conhece 
exatamente qual é a sua dimensão, os seus encargos e os meios que poderão ser atribuídos aos 
municípios para serem exercidas as competências descentralizadas. 
A CDU defende, e sempre defendeu, que um verdadeiro processo de descentralização envolve: 
- A regionalização, sem a qual não haverá uma delimitação coerente de competências entre os vários níveis 
de administração; 
- Exige a reposição das freguesias que foram retiradas, com o que isso representa de proximidade e 
participação democrática;  
- Inclui a transferência de poderes para planear, programar e executar as infraestruturas e equipamentos 
necessários, impõe a afirmação plena da autonomia administrativa e financeira que constitucionalmente 
o Poder Local tem consagrado. 
Em sentido contrário, este processo tal como está definido na Lei 50/2018, consagra o 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. Esta 
legislação contém um conjunto de riscos associados, tendo sido até referenciados pelo Presidente da 
República no ato da sua promulgação, e que convém relembrar: 
“- 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.” 
Deste modo, e em sentido coerente com aquilo que sempre defendemos, os eleitos da CDU não poderão 
aceitar as transferências decorrentes deste processo. 
Moita, 18 de Outubro de 2019 
Os eleitos da CDU» 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário (em exercício), João Apolónia, para efetuar a 
leitura da ata em minuta. 
 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata em minuta a votação. 
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A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e uma horas e trinta e oito minutos 
do dia dezoito de outubro de dois mil e dezanove. 
 
 
 

A Presidente 
 
 
 

O 1º Secretário 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

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


