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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 



   Página 14 de 43 

dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 



   Página 25 de 43 

estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 



   Página 4 de 43 

Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 



   Página 26 de 43 

a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 



   Página 7 de 43 

o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 



   Página 2 de 43 

- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 



   Página 11 de 43 

A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 



   Página 16 de 43 

que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 



   Página 17 de 43 

Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 



   Página 41 de 43 

Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 



   Página 12 de 43 

habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 



   Página 16 de 43 

que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
 



   Página 35 de 43 

Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 



   Página 6 de 43 

também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 
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investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 



   Página 11 de 43 

A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 
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portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 



   Página 26 de 43 

a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
 
 
 



   Página 33 de 43 

12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 
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está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 
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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0008/XII/2019 

Sessão Ordinária de 22/11/2019 

2ª Reunião – 25/11/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município, realizou-se a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de vinte e dois de novembro de dois mil e dezanove, a fim de continuar a deliberação da seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Apreciação do pedido de suspensão de mandato, até 31 de maio de 2020, apresentado por 
Márcia Rafaela Cadete dos Santos (cfr nºs 1 e 2 do art. 7º RAMM); 

2º - Ata nº06.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 27.09.2019; 
3º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 18.10.2019; 
4º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Marta Almeida Correia Camejo; 

5º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Nádia Cristina Brito Picado Marques; 

6º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Orlando António Barreiros de Oliveira; 

7º - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais – Requerente: Leopoldina Maria Atalaia Lopes; 

8º - IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 
9º - Lançamento de Derrama; 
10º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020; 
11º - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020; 
12º - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020; 
13º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
14º - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com 

iluminação pública; 
15º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Carlos Alberto Pereira Dias foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Ana Cristina Zeca Nunes 
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- Presidente da Junta de Freguesia da Moita foi substituído pelo representante legal, o Tesoureiro Marco 
Alexandre Pontinha Ginó 

- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 
representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Ivo Pedaço 
Começou por propor ao Sr. Presidente da Assembleia que alterasse a ordem de realização das sessões, 
começando pela intervenção do público, passando às propostas e no final à apresentação de moções e 
outros, para que os munícipes possam acompanhar a discussão das propostas, porque depois a hora fica 
tardia e quer acompanhar o que é importante para a Moita e não, como por exemplo sucedeu na reunião 
anterior, o que é importante para a Bolívia e para o Chile, porque pensa que primeiro vem a Moita, depois 
o concelho da Moita e depois o país e o resto. 
Referiu que esteve a pesquisar no PORDATA e já há algum vê que a população, os residentes da Moita, 
têm vindo a diminuir ano após ano. Desde 2011 até 2017 têm menos dois mil e quinhentos habitantes, e 
em comparação, o concelho do Montijo tem mais quatro mil e quinhentos. Não é assim tão longe, é mesmo 
aqui ao lado, pelo que gostaria que lhe dissessem se há alguma intenção, algum caminho que a Câmara 
Municipal possa tomar, ou se alguém dos partidos aqui presentes tem uma ideia de como é que a Câmara 
pode lutar para que haja mais pessoas vindas de fora para o concelho, como têm vindo para o Montijo, 
Alcochete, Pinhal Novo, e outros concelhos vizinhos, porque acha que não são diferentes dos outros, estão 
é um bocadinho mais fechados do que os outros. 
Depois, e sobre uma publicação que não sabe de qual partido que foi colocada no facebook, que neste 
momento é o que se vê mais, que dizia que nos últimos anos o capital privado investido no concelho da 
Moita tinha crescido 4.2%, mas afinal ainda teve menos 12% do que em anos anteriores, pelo que gostava 
de saber se a Câmara Municipal, ou os membros da Assembleia, têm algum plano para cativar o 
investimento privado. Fez parte de uma empresa grande que, infelizmente, faliu, e que era uma das 
maiores empregadoras do concelho da Moita, a AMAL, e em seguida também faliu outra que era a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, que empregavam muita gente não só do concelho da Moita como também 
dos concelhos vizinhos, pelo que gostava de saber se há alguma estratégia que se pudesse definir com a 
Câmara para ver se vinha mais investimentos privados para o concelho. 
Em relação ao novo aeroporto gostava de saber se vão ter abertura para novas infraestruturas, e daí a 
vinda de novos habitantes, nomeadamente de Lisboa, que é o que está a acontecer nos outros concelhos, 
e se vão conseguir ter um concelho maior para haver mais investimento e para que as pequenas 
economias, para as pequenas empresas que se encontram agora no concelho, tenham mais expoente 
económico e consigam desenvolver mais as suas atividades ao nível do concelho. 
Por último, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 
disse que, neste momento, vê que têm cada vez mais ciclovias, mas também vê que cada vez mais têm 
pessoas a andar de bicicleta não nas ciclovias mas nas estradas, pelo que gostava de saber se existe 
algum plano de sinalização para dar indicação aos condutores da existência de bicicletas e peões, como 
existe, por exemplo, para animais porque, uma vez que existem muitos habitantes a percorrer as ciclovias 
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a pé, os ciclistas têm que fugir para as estradas e podem acontecer algumas desgraças, o que ninguém 
quer. 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Porque na última Assembleia Municipal interveio e censurou a postura do Sr. Vereador Luis Nascimento 
nas redes sociais, pelos posts que ele tem feito de situações internas da Câmara e, aquando do intervalo 
que foi solicitado pelos partidos foi lá abaixo, bem como o Sr. Vereador, sendo que este se virou para ele 
e disse algo do tipo “é pá foste sacaninha porque foste intervir e foste-me censurar sabendo que eu não 
podia falar”, gostaria de perguntar se, num caso como este em que o censurou, o Sr. Vereador Luis 
Nascimento não podia pedir a defesa da honra por se sentir atingido e se era permitido cederem-lhe a 
palavra. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Atentando da forma mais sintética possível, uma vez que as perguntas feitas davam para um debate 
prolongado, disse que a perda de população não é um problema do concelho da Moita, é um problema do 
país. Como sabem atravessamos uma profunda crise demográfica, a população do país tem estado a 
diminuir, a população da maioria dos concelhos do país tem estado a diminuir, incluindo alguns que são 
insuspeitos de haver razões endógenas para isso como, por exemplo, Lisboa. Lisboa perdeu população 
nos últimos Censos e ninguém diz que Lisboa não tem desenvolvimento, não tem crescimento económico, 
não tem uma economia pujante, até em alguns aspetos. O problema da crise demográfica é, de facto, um 
problema profundo que tem de preocupar a todos, que tem que ter medidas de âmbito nacional e alguns 
concelhos que o têm contrariado beneficiam de situações particulares que conduzem a isso. 
Montijo e Alcochete estão na desembocadura da travessia do Tejo e podem dizer, e é verdade, que têm 
uma situação privilegiada na Moita em relação a Lisboa porque estão a trinta minutos do centro de Lisboa, 
mas o Montijo e Alcochete estão a vinte. A diferença é essa. Têm oferta habitacional, tiveram essa 
capacidade de crescimentos nesses anos, nesse boom que se seguiu à construção da ponte Vasco da 
Gama que outros concelhos como, por exemplo, a Moita e o Barreiro, para citar só dois aqui vizinhos, não 
tiveram. Quer um quer outro perderam população, Montijo e Alcochete cresceram. 
Outro dado que quis dar, e tratam-se de dados do Alto Comissariado para as Migrações sobre a população 
migrante residente em Portugal, indica uma diminuição naqueles anos do período de crise mais acentuada 
da população migrante residente e a diminuição de população no concelho da Moita era quase, décima 
por décima, correspondente à diminuição da população migrante registada no concelho, ou seja, nesse 
período perderam significativamente próximo de três mil habitantes e o número de migrantes que 
abandonaram a região, segundo os dados do Alto Comissariado para as Migrações, é praticamente 
idêntico a esse valor, portanto, de facto, o grande impacto na nossa demografia teve a ver com a população 
migrante. 
Depois, fazer considerações sobre investimentos, sobre empresas que abrem e que fecham, e esquecer 
que Portugal passou a maior crise de que há memória, esquecer que, nesse período, encerraram em 
Portugal dezenas de milhar de empresas, que houve uma destruição liquida de emprego na ordem das 
centenas de milhar de trabalhadores, é “olhar para a árvore e não ver a floresta” ou, melhor dizendo, é 
não ver mesmo nada, porque não há análise possível à situação económica de qualquer zona do país, de 
qualquer concelho do país, de qualquer terra do país, que possa ocultar, esquecer ou fazer de conta que 
não existiu esta. Uma realidade que nos atingiu duramente, que levou algumas das nossas maiores 
empresas, mas também um bocadinho de olhar à volta permite ver que a situação se está a inverter, 
permite ver que neste momento estão já a ocorrer investimentos, permite ver que há oferta de emprego a 
aumentar no concelho, e não fala só do país, fala em concreto do concelho. 
Portanto, este é um caminho que tem que se fazer, uma recuperação que é sempre mais lenta, e acha que 
estão todos, enquanto portugueses, a senti-la claramente, do que foi o processo de destruição, 
verdadeiramente brutal, a que fomos sujeitos nos anos da troika e nos anos imediatamente anteriores. 
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Sobre o aeroporto teve oportunidade de dizer numa entrevista que aquilo que é apresentado como grandes 
efeitos benéficos do aeroporto é, no essencial, propaganda e nada mais que propaganda. O aeroporto não 
é um aeroporto que se possa comparar ao aeroporto da Portela, não é um novo aeroporto de Lisboa, é um 
terminal aeroportuário para empresas de low cost. É isso que está definido, é isso que está escrito, é isso 
que está indicado. Não é matéria de opinião, é matéria factual. É, como um camarada seu lhe chamou, 
um “apeadeiro”. E um aeroporto desta natureza, pelas suas próprias características, e também elas estão 
estudadas internacionalmente, há literatura publicada que se pode encontrar na internet sobre esta 
matéria, é um aeroporto de baixíssima intensidade, com impactos residuais na economia circundante. 
Os impactos daquele aeroporto são residuais porque o aeroporto não tem operação de carga, não tem 
operação de manutenção, a maior parte das companhias low cost, e não sabe se têm noção disto, nem 
sequer fazem reabastecimento nos aeroportos locais, portanto, o impacto daquele aeroporto na economia 
é perfeitamente residual, à exceção da criação, que é verdade e os números internacionais apontam, de 
cerca de trezentos e cinquenta empregos por milhão de passageiros transportados. Mas agora também se 
pergunta se a ambição que têm para a nossa região são este tipo de trezentos e cinquenta empregos, 
porque acha que já todos estiveram num aeroporto e sabem qual é a grande mão de obra que aquilo 
ocupa, portanto, apoios de pista, transportar malas, as limpezas, a segurança, portanto, se é isto que é 
determinante para o futuro da nossa região. 
Se é este tipo de empregos, que são o essencial daquilo que é criado por um aeroporto desta natureza, 
que é determinante para o futuro da nossa região. Se é isso que querem, se a ambição é terem aqui três 
mil pessoas a trabalhar numa empresa de segurança no aeroporto, o próprio diz que não, que do ponto de 
vista do Presidente da Câmara Municipal da Moita, não é essa a ambição para a nossa região, sem 
desvalorizar a importância de haver emprego. O emprego é todo ele digno, igualmente digno, agora a 
grande questão que se coloca é se é esse o motor para o desenvolvimento. 
E agora a grande questão, a questão central desta discussão, é que é uma artimanha esconder-se esta 
questão fundamental. É que a discussão não está entre os que defendem o desenvolvimento com o 
aeroporto e os que não defendem o desenvolvimento porque são contra o aeroporto. Mentira. São a favor 
do aeroporto há vinte anos. E também é mentira aquilo que o governo afirma que não houve decisão e que 
foram os primeiros a decidir sobre o aeroporto. É mentira. O governo do engenheiro José Sócrates decidiu 
a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Uma deliberação do Conselho de Ministros que 
foi metida na gaveta para fazer um favor à ANA e à VINCI. Defendem um novo aeroporto de Lisboa, e há 
muitos anos que o defendem, na margem sul, com tudo aquilo que um aeroporto dessa natureza implica 
de crescimento económico, com a construção de uma cidade aeroportuária, um aeroporto construído 
faseadamente. Ninguém afirma que é para fazer um aeroporto nos próximos dois ou três anos. Não, é 
faseado. A diferença nesse termo “faseado” é que se iniciarem a construção do novo aeroporto no Campo 
de Tiro de Alcochete têm território para poder crescer este aeroporto durante décadas, se ele for feito na 
base aérea do Montijo daqui por vinte anos está esgotado e não pode crescer mais porque aquilo não tem 
mais terreno para crescer. 
A diferença é essa, já para não falar de uma coisa muito curiosa, curiosa até quando o atual governo criou 
o ministério do Ambiente e da Ação Climática e a sua primeira grande decisão para o futuro do país é 
construir um aeroporto numa zona onde tem ameaças de ser afetado pela subida dos níveis do mar. Há 
contradições que são, realmente, muito interessantes. 
Por último, existe, de facto, uma elevada utilização de bicicletas nas nossas ruas, nas nossas estradas, 
sobretudo ao fim de semana em passeio, mas ainda recentemente o Código da Estrada foi alterado e 
algumas das alterações vieram no sentido de proteger os ciclistas, e pensam que, e permitam-lhe chamar, 
aquela “moda” sem desprimor, mas que, de facto, foi uma moda na medida em que foi usada num 
determinado período de pintar um risco nas estradas e pensar que isso protege os ciclistas, na sua opinião 
nunca o fez e, aliás, em muitos sítios estão a ver como isso foi abandonado a favor daquilo que aqui, 
progressivamente, vão fazendo que é, de facto, ter vias autónomas, devidamente separadas, porque isso 
é que é capaz de proteger, o resto é o Código da Estrada e o civismo que têm de proteger. Mas não 
equacionam, até pelas características de muitas das nossas vias, de si já estreitas, criar uma zona para 
ciclistas com um risco no chão, até porque crê que ia dar, sobretudo, um falso sentimento de segurança 
e, se calhar, ia-se tornar a circulação mais insegura. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por saudar a intervenção dos cidadãos que aqui vieram porque acha que estão no local da 
democracia no município da Moita, onde as questões devem ser colocadas, e diz isto porque, 
independentemente das dúvidas que são colocadas serem mais ou menos pertinentes, serem mais ou 
menos esclarecidas, não deixa de ter valor que sejam colocadas no sítio certo, pelo que não deixa de 
lamentar algumas apreciações, até ofensivas, de todos os elementos, e aqui sem cor política, desta 
Assembleia Municipal, que por vezes são colocadas em redes sociais ou noutros sítios, que são 
verdadeiramente ofensivas e um atentado da democracia, porque determinado tipo de adjetivação que é 
colocada aos membros da Assembleia não abona a favor de ninguém, muito menos a quem as profere. 
Quanto à questão que aqui foi colocada e que, às vezes, é um equívoco que se coloca, quis dizer que estão 
num órgão que é a Assembleia Municipal da Moita em que se discute os problemas locais, mas os 
problemas locais não são dissociados das questões que são de nível nacional, de nível mais vasto, e até 
de nível internacional. Não podem esquecer que fazemos parte de uma união europeia, que têm uma 
moeda única que é o euro, que há coisas que são decididas lá longe em Bruxelas e que nos atingem 
diretamente, que têm implicação direta com a nossa vida. Há coisas que são decididas no parlamento, na 
Assembleia da República e que, naturalmente, têm um impacto que é direto aqui na vida do município, 
portanto, é muito natural, e presta aqui esse esclarecimento, logicamente sem qualquer pretensão de dar 
qualquer lição de cidadania ou de democracia seja a quem for, porque os assuntos que aqui são colocados, 
nesta sala, nesta casa, de facto, são assuntos do interesse também da nossa população, mesmo que, 
eventualmente, pareça que estão lá longe. Estão lá longe, mas, por vezes, têm mais a ver com aquilo que 
se passa à nossa porta do que aquilo que, às vezes, pensamos. 
Quando se coloca a questão da Bolívia ou a questão do Chile estão, se calhar, a falar de questões que 
estão lá longe, e como cidadãos, como pessoas de bem, podem ter muita pena da repressão e de 
determinados atos de barbárie que são colocados, mas devem pensar que esses atos, muitas vezes, são 
resultado de opções. A situação, por exemplo, na Bolívia acontece por uma razão simples, e todos 
defendem e todos são sensíveis à política ambiental e à sustentabilidade energética, curiosamente, 
descobriu-se uma grande reserva de lítio na Bolívia e grande parte das situações que estão a acontecer 
na Bolívia têm, exatamente, a ver com o assegurar a propriedade, assegurar o controlo absoluto da 
execução de reservas de lítio, e isto tem a ver com a economia mundial e tem a ver com opções com as 
quais também, e volta a dizer, e bem, que do ponto de vista da preocupação ambiental tomam, mas o 
ambiente e a economia não estão dissociados e muito menos estão dissociados da política. 
Isto apenas para dar aqui um exemplo porque, de facto, as questões que se colocam aqui nesta sala, e 
não está mandatado para falar em nome da Assembleia, mas tem a convicção que nenhum dos presentes 
tem qualquer pretensão de se tornar um expert em política internacional, e as coisas que são aqui 
colocadas são colocadas, exatamente, porque têm indiretamente a ver com aquilo que se passa à nossa 
porta. É muito importante o buraco na via, é muito importante o caixote do lixo, mas também são 
importantes estas questões que têm reflexo direto na nossa vida, daí que, como começou por referir, se 
deva saudar a presença dos senhores munícipes, e também quem esteja a acompanhar em casa porque, 
de facto, este é um percurso e é um trabalho que todos, enquanto membros da Assembleia, com as suas 
diferenças politicas, exercem e procuram, à sua maneira, defender não só a sua posição, a sua visão 
politica, mas fundamentalmente aquilo que é o interesse do povo e do município da Moita. 
Quanto à questão do aeroporto, e apesar do Sr. Presidente da Câmara já ter respondido em detalhe, quis 
também aqui lembrar que esta Assembleia, e foi das poucas assembleias aqui na região que, 
interessadamente, desenvolveu um trabalho de fundo, uma discussão de fundo sobre a questão do 
aeroporto, onde foi organizado em junho de 2018 um grande debate, com convite a membros do governo, 
membros da ANA e da VINCI, empresa que explora os aeroportos, a associações ambientalistas, 
municípios, e um debate, exatamente, para o esclarecimento, e foi isso que se pretendeu. A própria 
Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros Comunitários, Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Habitação debateu exaustivamente esta questão, de onde saiu uma proposta fruto dessa 
discussão que foi presente a uma Assembleia Municipal extraordinária que se realizou no dia 16 de 
setembro último. 
Portanto, ainda que sendo bem-vindos ao debate, bem-vindos ao esclarecimento, esta questão, de facto, 
já tem sido aqui discutida, sobejamente discutida, porque é um assunto que os preocupa muito, é um 
assunto que vai ter uma importância relevante para o município da Moita, mas a sua profundidade não se 
limita apenas a mais esta ou aquela empresa prestadora de serviços. A questão do aeroporto que, 
fundamentalmente, se coloca é uma questão ambiental, uma questão de segurança das populações e 
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também uma questão de investimento estratégico. Um investimento que em 2030-2035 estará esgotado 
e que não servirá o país, não servirá ninguém. Se a partir dessa data a sujeição à área inundável, às 
alterações climáticas, e há estudos que também apontam nesse sentido, mas a partir dessa data terá que 
haver um novo aeroporto, portanto, a solução que foi adotada é uma solução que não serve, e não serve 
o concelho e não serve o país, e mais, prejudica muito a população local, nomeadamente, a população de 
Alhos Vedros, da Baixa da Banheira, do Vale da Amoreira, população que vai ter voos de poucos em poucos 
minutos a passar resvés sobre as suas habitações, vai prejudicar a saúde das pessoas, vai pôr em perigo 
a segurança. 
Mais, estão preocupados com a fixação de pessoas e de empresas, e um dos aspetos que o estudo de 
impacte ambiental do aeroporto dizia era “mude-se o parque da zona ribeirinha”. E as pessoas, também 
se mudam? E querem ficar mais pessoas e mais empresas numa área em que o estudo de impacte 
ambiental diz para se mudar um parque, uma zona de laser? Certamente, e reitera que a questão é bem-
vinda, mas, às vezes, é preciso pensarem mais além, pensarem um pouco mais do que aquilo que é o 
imediato, do que aquilo que é a árvore e olhar para o seu conjunto todo, que é a floresta. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Começou por dizer que muitas das vezes não concordam e têm este confronto de ideias, mas naquilo que 
é essencial crê que todos estão de acordo, que é a defesa da democracia. A democracia num momento 
em que, e todos sabem, vêm ventos de várias partes do mundo que não são aqueles pelos quais se 
debatem e defendem. A democracia tem de ser exercida, exercitada, defendida diariamente, e é aquilo 
que fazem aqui neste que é um órgão de exercício da democracia. É importante, e compete-lhes a si 
autarcas, contribuir também para o esclarecimento daquilo que é o funcionamento, que muitas das vezes 
não é claro perante a população, por alguns exemplos que têm vindo a assistir, qual é que é o papel deste 
órgão, mas é muito importante saudar e relevar sempre que existem munícipes com disponibilidade para 
vir até aqui às sessões da Assembleia Municipal e da própria Câmara Municipal, e que colocam questões, 
questões essas que depois merecem, ou não, as próprias considerações por quem tem que as fazer. 
Portanto, primeiro tem que agradecer porque os munícipes são parte integrante e os autarcas estão aqui 
em representação daqueles que os elegeram e exerceram o seu direito e dever de voto, daí que saliente, 
uma vez mais, esse agradecimento por virem aqui colocar as questões. Obviamente que se compreende 
que se pretenda colocar em primeiro lugar a discussão das questões locais, mas, como foi dito, existe todo 
um conjunto de contexto a que também não estão isentos, não estão alheios, portanto, devem também 
estar atentos e participar. As pessoas são, obviamente, livres de fazer os seus comentários, mas é 
importante que se faça dentro do respeito com as instituições, de modo a que não exista esta fragilização 
que todos sabem que os ventos menos democráticos pretendem fazer, ou seja, a destabilização das 
instituições democráticas para depois atingir os seus objetivos. 
Relativamente às questões colocadas são, obviamente, preocupações que o Partido Socialista 
acompanha. Não entendeu bem alguma irascibilidade na forma como o Sr. Presidente da Câmara 
respondeu, e acha que não fez grande sentido, nem esconder nem estarem numa postura de negação. 
Assistiram, obviamente, a concelhos que estão à nossa volta e que têm uma inversão de desenvolvimento 
que não é aquela que têm aqui e que gostariam, obviamente, com visões diferentes, que o concelho da 
Moita tenha. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Nesta Assembleia todos os elementos foram eleitos pela população da Moita e, por coincidência, existe 
no conjunto de pessoas nesta sala os que já trabalharam muito e os outros que ainda trabalham nas suas 
freguesias para a respetiva terra, para o respetivo concelho, desde presidentes de clubes, coletividades, 
associações das mais variadas. Há também aqui alguns sindicalistas e até alguns “pinta paredes” à borla 
sem receberem. Ora, há aqui gente bem ligada à população em todos os partidos. Por exemplo, o Sr. Miguel 
Jorge do PS que acabou de falar está ligado a uma IPSS importante, uma instituição credível, ou o Sr. João 
Soeiro que está ligado ao União Futebol Clube Moitense e se começar a dar a volta, e nem vai falar de si 
próprio, o currículo é grande. É o que aqui está. Evidentemente que existe a lei e um regimento, sendo que 
este último já foi corrigido algumas vezes, porque antigamente o público era o último a intervir e tinha que 
ficar até à uma da manhã. 
Felizmente, isso foi corrigido, mas o regimento, neste momento, determina sessenta minutos para o 
público, para perguntas e respostas, e sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia 
contabilizando na última reunião, se somarem os registos e o cumprimento das formalidades iniciais, mais 
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o intervalo que se verificou, talvez um atraso entre os vinte e os quarenta minutos, o que também não é 
muito tendo em conta os trabalhos e os assuntos. 
Todos ouviram, e com um interesse enorme, e só não assinou aquela petição que foi apresentada porque 
anteriormente, umas semanas antes, procurou informar-se junto de vereadores sobre aqueles terrenos e 
obteve a mesma explicação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente, mas que simpatizou com a iniciativa, 
com o trabalho e com o esfoço da pessoa simpatizou, e tomou a sério o que a pessoa aqui apresentou e 
disse. Evidentemente que, como gosta de ironia e gosta de ironizar, e sobre aquelas imagens que 
apareceram, se fartaria de rir se fosse deslocada a Assembleia. Agora, uma pessoa que apresenta uma 
questão tão séria, naturalmente, tem de ser levada a sério, mas, às tantas, já não era ironia e acabou em 
devassa. Assim não, já não pode ser tomado a sério. Mas como continua a tomar a sério e como já está 
com setenta anos e acha que se precisa de gente nova, de gente daquela idade, naturalmente, também 
irreverente daquela forma, a saltar para aqui, porque isso também o fez lembrar de quando tinha 
dezasseis, dezassete ou dezoito anos e teve a coragem, com outros amigos, e alguns também estão aqui 
presentes, também já naquela altura a globalizar, e ainda não havia a moda da globalização, de arranjar 
dinheiro para comprar instrumentos para uma sala de operações para o Vietname. Não foi para a Bolívia, 
foi para a Vietname. Isto é muito importante e quer ser substituído por pessoas assim, porque já tem 
setenta anos, agora é preciso enquadrar isto tudo e que venham, mas que venham fazer evoluir o processo 
democrático e não, naturalmente, outras coisas. 
Menos acinte, por vezes, na intervenção aproxima-os a todos e é mais fácil limar as diferenças porque, às 
tantas, correm o risco de transformar as coisas em problemas pessoais e não é isso, a democracia não 
pode mesmo ser isso. Claro que, como ativista sindical, palmadinhas nas costas não, essas não, mas 
alguma firmeza, quando, naturalmente se tem convicções, portanto, aos munícipes que aqui vieram, hoje 
e na última reunião, aconselha que investiguem, façam opções, lutem e apareçam por cá. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não pôde deixar de fazer uma referência no que concerne às questões do regimento porque o mesmo 
assenta na lei portuguesa e não pode nunca ultrapassar a lei que os dirige e, como o Sr. Luis Morgado 
bem lembrou, antigamente quem quisesse apresentar os seus problemas teria de ficar até ao final da 
reunião, o que foi alterado há dois ou três mandatos passando o período de intervenção do público para 
primeiro lugar. Depois, é a sessão da Assembleia que tem dois pontos que são o período anterior à ordem 
do dia e o período da ordem do dia, e isso é de lei. No período anterior à ordem do dia as forças políticas 
e os membros da Assembleia poderão apresentar aquilo que entendam sobre as suas preocupações. 
Sobre isso, não conseguindo deixar de dizer algo que pensa ser importante, pediu que o interpretassem 
tal e qual como quando citou Bertold Brecht porque, de facto, e acerca da cidadania, “a minha porta é 
muito importante, sem dúvida, mas a minha rua também é importante, o meu bairro também é importante, 
a minha vila também, a minha cidade também, o meu país também, o meu planeta também. O que 
acontece ao meu planeta terá efeitos, de certeza, no meu país, terá efeitos, de certeza, na minha cidade, 
terá efeitos, de certeza, na minha vila, terá efeitos, de certeza, na minha rua e, com certeza, vai bater à 
minha porta.” 
Sobre a questão do direito à defesa da honra disse que isto é uma sessão da Assembleia Municipal e os 
intervenientes aqui nesta sala são os membros da Assembleia Municipal. A Câmara está aqui representada 
pelo seu Presidente, e representa a Câmara para esclarecer e para colocar propostas perante a Assembleia 
Municipal. O direito de defesa da honra é entre os membros da Assembleia Municipal e quando algum 
sentir que a sua honra está a ser atingida tem o dever e o direito de exigir a sua defesa. Em relação aos 
membros da Câmara só há uma forma, só falam se o Sr. Presidente da Câmara, que é quem representa a 
Câmara aqui, o autorizar, seja para qualquer esclarecimento ou outro. Quanto ao direito de honra dos 
membros da Câmara trata-se nas reuniões da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pediu a palavra apenas para esclarecer que o vereador alvo da intervenção lhe disse que gostaria de falar 
ao que lhe respondeu que partilhava a opinião do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estes 
são assuntos que devem ser discutidos na reunião da Câmara e não aqui, portanto, não é por ele se ter 
alheado da questão, daí que ache que lhe deve esta justiça, mas porque é sua opinião é que, de facto, o 
comportamento de um vereador, e ainda por cima sem ser no exercício das suas funções e do âmbito da 
fiscalização da Câmara, mas num aspeto mais pessoal, deve ser discutido numa reunião de Câmara que, 
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aliás, se realizará na próxima quarta-feira e todos terão o tempo que quiserem para defender a sua honra, 
as suas opiniões e as suas questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção passou ao período da ordem do dia. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
11 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 30/10/2019: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 
os documentos previsionais para o ano de 2020. 
Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020, e posterior 
remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro." 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
De forma suficientemente sintética, para realçar os aspetos que lhe parecem mais importantes, mas sem 
entrar em pormenores porque estão na documentação, estão nos números, portanto, todos tiveram 
oportunidade de verificar, disse que estão a propor um orçamento que contempla um aumento do 
montante global em relação ao atual, a 2019. É um aumento que não é muito grande, mas que não deixa 
de ser importante, como todos os aumentos são importantes, até porque vem dar corpo a uma tendência 
que vem aumentando desde o período mais grave de crise, portanto. nos últimos anos vem-se mantendo 
esta tendência de recuperação, de estabilização, não só das receitas próprias do município como também 
ao nível das transferências do orçamento de Estado, com o fim dos cortes e com atualizações que foram 
feitas durante a última legislatura. 
Importa realçar que, até ao momento, não é conhecida a proposta de orçamento de estado para 2020, de 
forma que a verba que está inscrita para as transferências é uma verba igual à que foi recolhida em 2019. 
Acreditam, e tudo indica, que em 2020 continuará a haver uma atualização das transferências e esperam 
que depois, numa oportunidade de revisão, poderão corrigir esse valor para cima, mas o orçamento, neste 
momento, tinha que ser feito com os únicos dados disponíveis que são estes. 
Do ponto de vista das receitas correntes o que há a destacar é que não há variações significativas, aliás, 
a regra de orçamentação que está no plano oficial de contabilidade impõe um método que é o cálculo da 
média dos últimos 24 meses, portanto, é isso que é feito. Já do ponto de vista das receitas de capital, aí 
sim, há algum aumento em relação ao ano corrente que decorre da execução de fundos comunitários, de 
contratos-programa e do próprio empréstimo da operação de crédito que fizeram para financiar as obras 
relacionadas com os fundos comunitários. 2020 é o último ano do atual quadro comunitário, e têm um 
conjunto de ações que estão previstas, que estão já candidatadas ou com a candidatura em conclusão, 
porque os prazos terminam durante o mês de dezembro, que são obras de valor significativo e cuja receita, 
uma vez aprovada, vai contribuir, de facto, para um aumento expressivo do investimento, sendo que 
também têm a dotação da verba para a construção da nova unidade de saúde da Baixa da Banheira, um 
contrato-programa estabelecido com o governo através do qual a Câmara Municipal é a dona da obra, 
como se designa, ou seja, desenvolveu o concurso, desenvolve a obra, comparticipa uma parte do 



   Página 9 de 43 

investimento, o restante é comparticipado pelo governo e por fundos comunitários, em que o contrato já 
foi assinado e está só a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas, mas 2020 será o ano essencial da 
sua construção embora não se conclua, previsivelmente, durante o ano 2020, mas será aí que ela vai 
ocorrer em força. 
Passando para o lado das despesas, naturalmente, o orçamento é fortemente condicionado por aquilo que 
são despesas fixas embora, do ponto de vista contabilístico, o termo não seja correto, mas na prática são 
despesas fixas, ou seja, são aqueles encargos que já sabem que são aquilo, que não têm escapatória 
possível e que consomem uma parte muito significativa do orçamento. Desde logo, as despesas com 
pessoal em que se prevê, para 2020, um acréscimo, ainda que não tenham, até agora, dados concretos 
sobre o que é que, eventualmente, acontecerá do ponto de vista de atualizações salariais na função 
pública, portanto, esse possível efeito não está previsto, mas o efeito que está previsto vem dar 
continuidade a algo que já aconteceu nestes últimos dois anos, com o desbloquear das progressões na 
administração pública, portanto, voltou a haver um crescimento normal das despesas com pessoal, 
anualmente, e também procurarem, e estão a procurar, recuperar alguma da mão-de-obra perdida nos 
anos da troika, em que, por legislação, a administração pública foi obrigada a reduzir os seus 
trabalhadores. 
O município da Moita, entre 2010 e 2015, perdeu próximo de uma centena de trabalhadores e a 
recuperação que está a ser feita é uma recuperação lenta. Não está no horizonte dos próximos anos 
recuperar a totalidade deste número de trabalhadores, até porque, do ponto de vista financeiro, isso seria, 
neste momento, incomportável e têm que manter o equilíbrio. Ir compensando e ir reforçando os setores 
operacionais em particular, quando é absolutamente necessário, mas sempre com alguma contenção 
porque não podem, de facto, desequilibrar-se do ponto de vista financeiro, e o nível de despesas com 
pessoal está dentro daquilo que são as boas práticas recomendadas na administração local, portanto, 
números semelhantes aos de muitos dos municípios do país, do ponto de vista das percentagens com 
despesas de pessoal, mas nas despesas totais. 
Depois têm alguns encargos correntes pesados que importa não esquecer, porque se não se tiverem em 
conta não conseguem perceber e apreciar devidamente o orçamento e as dificuldades que o orçamento 
lhes coloca. Têm quase dois milhões de euros de encargos com o tratamento de efluentes, portanto, os 
pagamentos à Simarsul, tem próximo de um milhão de euros para o tratamento de resíduos sólidos, 
portanto, os encargos com a Amarsul e, em média anual, o valor que está orçamentado é ligeiramente 
inferior, mas depois os valores finais, em alguns anos, aproximam-se disto. 
Até agora têm tido valores muito significativos, que não estão longe de um milhão de euros de encargos 
com a iluminação pública, têm um novo encargo que significa um grande progresso para a população 
residente no concelho, mas que é preciso ter em conta que significa também um encargo para as finanças 
dos municípios, que é a comparticipação do município no sistema metropolitano de transportes, portanto, 
nos encargos que financiam o novo passe social e o novo sistema de transportes rodoviários que está, 
neste momento, em preparação. Os encargos atribuídos aos dezoito municípios da região ultrapassam os 
trinta milhões de euros, foi feita uma perequação pelos municípios atendendo à sua dimensão, e ao 
município da Moita cabem setecentos e noventa e dois mil euros por ano, que é uma despesa nova, que 
pela primeira vez este ano se vai despender na totalidade, uma vez que no ano de 2019, como o sistema 
só começou em abril, o encargo foi mais reduzido, mas para 2020 já será deste valor e é um encargo que 
não tem qualquer contrapartida de receitas, portanto, é uma despesa que entra diretamente e 
integralmente naquilo que era o orçamento normal. 
Como disse, é bom que se tenha consciência do que isto significa do ponto de vista financeiro, mas não 
têm dúvidas nenhumas, e por isso participaram na solução e defenderam-na durante muito tempo, que 
foi de facto um progresso enorme para toda a área metropolitana, para a mobilidade na área 
metropolitana, e que está ainda a dar os primeiros passos, porque aquilo que se fez no imediato foi criar 
um novo sistema de passe, mas a adaptação dos transportes propriamente ditos, não foi ainda feita na 
totalidade. Houve algumas adaptações face ao incremento da procura, mas a nova solução de mobilidade 
rodoviária para a região só vai ocorrer com o processo de concurso que está a ser preparado, que vai ser 
lançado, provavelmente, no início do próximo ano e que irá, vários meses depois, dar lugar a um novo 
funcionamento do sistema de transportes rodoviários na região, coordenado e dirigido pela Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Em termos dos investimentos mais significativos quis assinalar as intervenções a coberto de financiamento 
de fundos comunitários, e recordou que os fundos comunitários cobrem no máximo cinquenta por cento 
do investimento. Fizeram, como já referiu, uma operação de crédito para suportar os outros cinquenta por 
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cento, mas estão previstas intervenções de vulto, quer físico, quer financeiro, para 2020, como a 
intervenção de requalificação da avenida 1º de maio, que separa a Baixa da Banheira do Vale da Amoreira, 
também uma beneficiação na estrada nacional na Baixa da Banheira, intervenções de reabilitação no 
Largo do Descarregador em Alhos Vedros, e do próprio palacete do cais que vai iniciar um processo de 
reabilitação que vai conduzir à instalação naquele edifício de um museu municipal. Têm também duas 
intervenções de âmbito ambiental, que são nas zonas da caldeira do moinho de Alhos Vedros, nas lagoas 
do parque e na zona adjacente, e também aqui na Moita, no troço final do rio da Moita e na margem 
esquerda da caldeira, onde também vão fazer algumas beneficiações. 
Outro investimento significativo que está previsto no orçamento é aquele que denominaram de programa 
de pavimentações e trata-se da constatação de que têm bastantes vias e arruamentos no concelho 
deteriorados. Este acentuar da deterioração destas vias e arruamentos decorre, mais uma vez, dos vários 
anos de crise acentuada em que quebraram o ritmo de pavimentações, de recuperação, aliás, durante três 
ou talvez quatro anos nem sequer chegaram a fazer nenhuma pavimentação e a única coisa que tinham 
capacidade financeira para fazer era para o chamado “tapar buracos”. Retomaram, já desde o último 
mandato e agora nos dois anos deste mandato, as pavimentações integrais de ruas, de troços de rua, mas 
a um ritmo que não consegue ultrapassar rapidamente os atrasos que se acumularam nesta matéria, e 
então decidiram que tinham agora condições e, apara além do mais, não é apenas uma decisão, é também 
o terem condições, neste momento, que não tinham antes para desenvolver um programa de 
repavimentações. Foram identificadas as principais necessidades em todo o concelho e alocaram 
aproximadamente dois milhões e cem mil euros para este fim. Não é suficiente, nem de perto, nem de 
longe, para todos os arruamentos, mas é para bastantes, alguns de dimensão significativa e também em 
estado significativo de deterioração, e por isso pensam que é uma operação que se impunha neste 
momento. 
A questão de ser agora e o porquê de não o terem feito há dois, três ou quatro anos, é porque agora é que 
têm condições para o fazer. Têm estado a fazer o pagamento da dívida de longo prazo, com um encargo 
de serviço da dívida que atingia dois milhões e meio de euros por ano. Têm-no feito, cumprindo 
escrupulosamente e, neste momento, falta um encargo de pouco mais de dois milhões em 2020 e depois 
apenas um pequeno valor restante em 2021, e isto significa uma coisa muito importante. Por um lado, vai 
significar, a partir de 2021, um desafogo maior das contas porque esta verba que era destinada ao serviço 
da dívida fica disponível, ou parte dela, porque haverá outro serviço de dívida que, entretanto, se vai iniciar, 
mas que é menos de um quinto e, por outro lado, significa também, nos termos da Lei de Finanças Locais, 
que estabelece limites ao endividamento das autarquias, que têm agora, de novo, capacidade para fazer 
novas operações de crédito e para poderem ter um financiamento bancário, e pensam que é necessário 
fazê-lo porque, de outra forma, não seria possível mobilizar este valor rapidamente. 
Acrescentou ainda, apesar de irem abordar esse ponto na ordem de trabalhos, que têm a noção do controlo 
necessário sobre o novo endividamento, portanto, não vão voltar a ter a situação de um serviço da dívida 
semelhante àquele que tiveram nestes últimos anos, porque ele foi fruto de um conjunto de circunstâncias 
que se acumularam no tempo e que levaram aquela situação. O endividamento que, neste momento, estão 
a fazer, quer o empréstimo que fizeram para o financiamento de investimentos de fundos comunitários, 
quer este investimento que pretendem fazer agora, têm serviços da dívida incomparavelmente inferiores 
àqueles valores que falou, empréstimos que vão ao limite que a Lei de Finanças Locais permite, portanto, 
com amortização a vinte anos, com encargos anuais perfeitamente comportáveis e que não põem em 
causa a capacidade de gestão diária. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis colocar uma questão não só para se esclarecer como também para poder esclarecer outros quando 
questionado, que tem a ver com uma parte da intervenção do Sr. Presidente em que referiu, na parte das 
despesas, custos com os tratamentos de resíduos sólidos e afluentes domésticos, porque olhando para a 
soma da despesa dá-lhe à volta de dois milhões e cem mil euros, e na parte das receitas, pelos mesmos 
objetivos que vêm na água e outros, mas principalmente nos custos da água, têm três milhões de receita. 
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A questão que coloca e que pretende ver esclarecida, e para que possa esclarecer se for questionado, e 
uma vez que o Sr. Presidente disse que este serviço custa à Câmara um milhão de euros, é a existência 
desta diferença entre a receita e a despesa que, no caso, é superior em mais de um milhão de euros ou à 
volta disso. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Relativamente à página dez do documento, quando fala na estratégia de modernização administrativa e 
do projeto “Moita Smart-Cities”, gostaria que prestasse alguns esclarecimentos, nomeadamente, se para 
esse projeto e para o ano de 2020 já está incluída a aplicação dos telemóveis em que qualquer munícipe 
pode fotografar um buraco na rua, ou uma inundação, o rebentamento de um cano ou alguma situação e 
enviar através da aplicação para o respetivo serviço, permitindo que os assuntos sejam resolvidos mais 
rapidamente, o que pensa que seria muito útil para todos. 
Há pouco tempo leu um artigo no jornal que referia que a NOS tinha estabelecido uma parceria para 2020 
com quatro municípios em que um deles era o município da Moita, e que falava no 5G, na última geração 
de telemóveis e, pela forma como o artigo do jornal estava redigido, ficou sem perceber se as várias áreas 
que lá eram referidas eram para ser implementadas nesses municípios, ao abrigo desse protocolo, já em 
2020 ou se seria mais a longo prazo. Falavam nas áreas cujos sistemas de gestão se vão poder 
automatizar e comunicar entre si tornando-se mais eficientes, ao nível da iluminação pública, e o Sr. 
Presidente já disse umas vezes que a substituição por lâmpadas led já foi feita, falavam em sensores na 
iluminação pública que, se não passassem pessoas ou carros, as lâmpadas apagariam, falavam também 
num sistema inteligente de tráfego, relativamente ao funcionamento dos semáforos, em que passaria a 
verde ou a vermelho consoante o trânsito que estivesse a passar no momento. Vinha também referida a 
questão de contentores inteligentes que comunicam com a central a necessidade ou não da recolha, mas 
ficou um bocadinho na dúvida se isso seria já para 2020 ou se são situações um bocadinho mais a longo 
prazo. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Quis começar por pegar numa questão que, aliás, o Sr. Presidente abordou na sua intervenção. que tem a 
ver com os custos com pessoal, porque a justificação que voltou a referir é uma justificação que é dada 
muitas vezes para um conjunto de situações em que a autarquia não é capaz de responder perante 
problemas em diversas áreas, que é a falta de recursos humanos que já vem do tempo da crise. Para dar 
aqui um dado e porque o Sr. Presidente referiu, como termo de comparação, 2010 e, realmente, os custos 
com pessoal têm vindo a aumentar, uma vez que em 2010, e a titulo de exemplo, estão a falar de catorze 
milhões trezentos e cinco mil duzentos e vinte, em 2009 de catorze milhões oitocentos e vinte mil trezentos 
e oitenta e oito e para 2020 o valor previsto até é superior, sendo de quinze milhões cento e vinte e três 
mil trezentos e sessenta e cinco, pelo que queria questionar se o Sr. Presidente perspetiva que para o ano 
de 2020 o município vai, de facto, começar a assumir uma retoma da capacidade de intervenção. 
Em segundo lugar, questionou relativamente ao financiamento por definir nas Grandes Opções do Plano, 
e algumas destas rubricas são rubricas do PEDU, portanto, não levantam questões nenhumas, mas já em 
orçamentos anteriores existiam algumas destas rubricas em que há uma disparidade entre o previsto nas 
Grandes Opções do Plano e o valor que surge executado em relatório e contas que é menor. Por exemplo, 
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e o Relatório e Contas de 2018, que é o último 
concluído, na conservação e melhoria dos espaços públicos, parques e jardins, do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos ou da remodelação e construção de redes de águas residuais que ficaram aquém na 
execução das Grandes Opções do Plano, isto é, na rubrica de financiamento por definir ela, de facto, não 
se concretizou, pelo que questionou quais as garantias de concretização destas previsões. 
Depois, quanto ao peso das transferências correntes que volta a ser, de facto, muito elevado, uma vez que 
o previsto para 2020 é um peso de trinta e oito e meio por cento das transferências correntes nas receitas 
correntes e trinta e dois ponto oito por cento nas receitas totais, questionou o que é que o executivo prevê 
para 2020, no sentido de diminuir esta dependência das transferências correntes. 
Para finalizar, colocou uma questão quanto à habitação, porque veem nestas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, na nota introdutória, três linhas sobre habitação, aliás, o Sr. Presidente na sua intervenção 
não referiu nada neste sentido. Zero referências à habitação jovem, e ainda hoje, no início desta reunião 
falaram de declínio demográfico e, de facto, há uma tendência demográfica negativa no concelho e não 
veem um tema como a habitação jovem, que é importante para procurar inverter, porque sem acesso à 
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habitação não vão conseguir fixar a população jovem no concelho, pelo que questionou se, de facto, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 nesta matéria não vão além da realização de concursos 
públicos para atribuição de habitação e de obras de conservação nos fogos propriedade do município, que 
é que veem aqui expressamente referido. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Recordou que na passada reunião um dos pontos que estava comtemplado na ordem de trabalhos era o 
IMI e que a redução do IMI tinha sido apresentada aqui com uma grande bandeira, mas no orçamento não 
verificam isso. Não expressa uma redução clara do IMI para os munícipes, e até foi dado aqui um exemplo 
de um imóvel que pagava cerca de oitocentos euros em que a redução do IMI significava pouco mais de 
um euro, ou seja, estão a falar de cerca de dez cêntimos por mês. Uma vez que o valor é mesmo este, 
questionou qual seria a redução do IMI para um imóvel que pague cerca de trezentos euros. 
Outro ponto que também quis focar foi a situação do IRS porque a autarquia perdeu aqui uma 
oportunidade de acompanhar um conjunto de autarquias do distrito de Setúbal, em que poderia devolver 
parte do IRS. Como sabem a autarquia pode devolver até cinco por cento do IRS e perdeu essa 
oportunidade de devolver parte do IRS aos munícipes. Mais uma vez, a nível nacional tem um discurso, 
mas quando está no poder local o discurso muda, muda totalmente. 
O mesmo aconteceu também no passado em relação aos manuais escolares em que durante mais de 
quarenta anos a autarquia nunca custeou, nem nunca ofereceu, um manual escolar. Exemplo diferente 
têm aqui num concelho vizinho onde, depois de vencer as eleições, o executivo no ano seguinte ofereceu 
dois manuais escolares aos alunos do secundário, e isto prova aquilo que já disse, que o PCP tem um 
discurso a nível nacional, mas depois no poder local não acompanha. 
Depois, nas Grandes Opções do Plano, estão umas linhas que aparecem pelo terceiro ano consecutivo, 
que são a remodelação da zona envolvente ao centro de saúde de Alhos Vedros, a reparação dos pisos e 
substituição dos bancos nos parques José Afonso e das Salinas, bem como o lago da 1ª fase do parque 
José Afonso, pelo que questionou se o Sr. Presidente não acha que é um bocadinho demais passar estas 
reparações por três documentos consecutivos, se não acha muito o tempo que os munícipes têm que 
esperar por estas reparações, por esta colocação de bancos porque, no fundo, as Grandes Opções do 
Plano referem-se a outros projetos, a outras obras, e parece-lhe um bocadinho exagerado que os bancos 
para os parques José Afonso e das Salinas sejam mencionados por três vezes. Depois, e porque como o 
Sr. Presidente diz, a deterioração anda um bocadinho à frente da manutenção, se calhar, têm que inverter 
e a manutenção andar um bocadinho à frente da deterioração. 
Relativamente aos ecopontos não basta o município criticar porque o município também tem aqui 
responsabilidades. Não é por os municípios deterem uma posição minoritária na empresa que não deixam 
de participar na estratégia da empresa para o setor. A autarquia fez obras nos passeios, e tinha esta 
responsabilidade, e concentrou aqui contentores de recolha seletiva junto de contentores de resíduos 
sólidos tornando-os em autênticos comboios. Têm situações em que aparecem mais de dez contentores e 
esses autênticos comboios são colocados junto às portas e janelas dos munícipes transformando-os, por 
vezes, em autênticas lixeiras como, por exemplo, na rua dos Descobrimentos, na avenida José Almada 
Negreiros ou na rua 1º de Maio, junto à igreja, e depois estão uns contentores voltados para um lado, 
outros voltados para outro, e nunca se percebe muito bem aquilo. 
Sobre a situação do contentor padrão em que, por exemplo, em Sarilhos Pequenos encontram um 
contentor de recolha seletiva diferente do que encontram na Moita, do que encontram na Baixa da 
Banheira, e não sabe qual é o contentor padrão para o futuro, se é o que está em Sarilhos ou não, e depois 
têm a recolha com queixas frequentes e de todo justas por parte dos munícipes. No fundo, pensam que 
não estão no bom caminho nesta questão dos ecopontos porque não é desta forma que se promove a 
separação e a reciclagem. Tudo isto tem que ser melhorado, mais organizado. A autarquia tem que ouvir 
mesmo os munícipes. 
Outro assunto que também pretende abordar são as ciclovias porque têm a ciclovia da Moita para o Gaio-
Rosário, mas questiona se a obra está terminada porque veem, constantemente, areia na ciclovia e isto 
põe em causa a segurança de quem utiliza aquela via, e por isso é que questiona se está terminada. Outra 
ciclovia que pretende questionar é a do Gaio-Rosário – Sarilhos Pequenos, que foi uma promessa eleitoral 
da CDU em tempo de campanha, mas que nunca esteve nas Grandes Opções do Plano. Se foi uma 
promessa devia estar aqui nas Grandes Opções do Plano, mas não está, e porque foi sempre dito que 
estava em negociações questionou como é que está o ritmo das negociações. 
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Relativamente aos pontos de acesso wi-fi que no documento diz “dotaremos alguns espaços/edifícios 
municipais de acesso à internet via WI-FI” questionou se são edifícios municipais e que “alguns espaços” 
são estes concretamente, se são os parques municipais ou algumas ruas em concreto. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Começou por dizer que convém lembrar que o documento que é submetido à aprovação da Assembleia, e 
que já foi aprovado pela Câmara, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, é elaborado, discutido e 
aprovado sem que ainda seja conhecido, neste ano em concreto, o orçamento de Estado e o que ele 
determina e, mais uma vez aqui a influência e o papel que a decisão e a implicação que uma série de 
medidas que o orçamento de Estado tem na vida dos municípios. Sabem que cada município tem as suas 
especificidades políticas, administrativas, sociais, mas nenhum deles é uma ilha, nenhum é isolado, nestas 
vertentes, do resto do país. Mesmo que seja numa ilha, socialmente, não é isolado, politicamente não é 
isolado, administrativamente não é isolado, portanto, aquilo que o orçamento de Estado determinar, e 
aquilo que está anunciado não augura muito de bom para os municípios, também tem um papel muito 
importante e pensa que também deveria preocupar muito a bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, 
tal como há bocado foi referido, não olharem apenas para a árvore, mas olharem também para o conjunto, 
para a floresta. 
É muito importante, por exemplo, conhecerem o que é que o orçamento de Estado vai obrigatoriamente 
determinar, e estão a falar das Grandes Opções do Plano que é um documento para três anos, em matéria 
de transferências para os municípios. O que é que isso implica com gastos com pessoal, o que é que isso 
implica com as receitas do município, o que é que isso implica com obrigações de coisas que o Estado 
central, que o governo não cumpre, não faz, e que quer transferir, forçosamente, para os municípios e aí 
sim, entra também a preocupação legítima com as despesas com o pessoal e com os encargos que isso 
tem. Felizmente têm resistido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, e não foram aprovadas as 
propostas de descentralização que já tinham sido colocadas ao município, mas a própria lei diz que isto é 
um período de carência, e deviam-se preocupar muito e devia-se perguntar, exatamente, que meios é que 
os municípios vão ter, que verbas é que vão ter e que encargos é que vão ter com esta descentralização 
forçada, até porque se falam neste aspeto também é muito importante falarem também sobre quais são 
os investimentos da administração central para o concelho. 
Andam, por exemplo, há uma série de anos à espera, e têm sido promessas eleitorais, nomeadamente, 
promessas eleitorais que o Partido Socialista, que agora está em funções, tem feito ao longo dos anos, em 
sucessivos governos, para saber quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola Fragata do 
Tejo, quando é que é feito o pavilhão gimnodesportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, e é 
obrigação da administração central, ou quando é que é requalificado o pavilhão e a própria escola D. Pedro 
II na Moita, ou quando é que é feito o pavilhão da escola EB 2,3 do Vale da Amoreira, quando é que é feita 
a esquadra da GNR na Moita, quando é que feita a esquadra da PSP na Baixa da Banheira, quando é que 
o concelho tem mais médicos de família, quando é que tem mais enfermeiros, quando é que tem mais 
qualidade de vida, porque uma das promessas eleitorais do Partido Socialista no programa do governo, e 
teve o cuidado de ir ler, é investir na qualificação dos serviços públicos de qualidade e é isso que querem 
no concelho, mas também no que diz respeito à competência da administração central. 
Portanto, não querem os efeitos nefastos que já foram aqui falados, e que têm sido falados, do novo 
aeroporto na base aérea seis no Montijo, não querem os aviões a dar cabo da saúde da nossa população, 
a pôr perigo em perigo a nossa população, por mais promessas que façam de planos de investimento, de 
melhorias e de programas de apoio ao edificado. Querem ver para crer, porque de promessas estão 
cansados. Querem que o orçamento de Estado cumpra a Lei de Finanças Locais. Anualmente, mesmo 
reduzindo uma série de itens, de ano para ano, que a lei ditava, mesmo mantendo a lei atual, ao município 
está a ser retirado cerca de um milhão de euros anuais pelo não cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
Querem saber, querem que isso seja cumprido. Um milhão de euros é muito dinheiro, Para aqueles que 
têm alguma dúvida daquilo que se decide, muitas vezes, fora do concelho, nomeadamente, na Assembleia 
da República, e aquilo que resultou do pacto da troika, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, 
nomeadamente, a extinção das freguesias, querem saber o que têm prejudicado o concelho com a 
extinção da freguesia de Sarilhos Pequenos, a extinção da freguesia do Gaio-Rosário, a extinção da 
freguesia do Vale da Amoreira, a extinção da freguesia da Baixa da Banheira. Sim, extinção, porque esta 
coisa da união não é a mesma coisa, não é a mesma função e querem que isso seja reposto. Quando estão 
muito preocupados na democracia participativa, e no nosso concelho são algumas dezenas ou centenas, 
mas em todo o país são catorze mil cidadãos a menos a exercer cargos e funções autárquicas, não venham 
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dizer que é para poupança da senha de presença do eleito numa assembleia de freguesia, não, é o prejuízo 
que tem o não envolvimento, a não participação das pessoas, isso é que é de lamentar. 
São impostos que são colocados por via do orçamento de Estado para a administração central como, por 
exemplo, o facto de continuarem a pagar o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, toda a população da Moita, 
ricos e pobres, continua a pagar taxas e taxinhas a municípios de outro lado, porque estão endividados e 
têm que lhes pagar, e neste orçamento estão lá perto de cinquenta e um mil euros. Nestes últimos anos, 
são setecentos e cinquenta mil euros que foram tirados aos cofres do município da Moita para o Fundo de 
Apoio Municipal, mas há outras vias, nomeadamente, as vias que têm a ver com a taxa de recursos 
hídricos, que é um imposto que vem na água e que a Câmara é obrigada a cobrar aos munícipes, aos 
utilizadores, para devolver à administração central, nomeadamente, à APA, ou a taxa de gestão de 
resíduos, e sobre esta taxa está previsto, ou pelo menos já foi falado, que vá aumentar cerca de vinte por 
cento, ou seja, vai passar de nove euros e qualquer coisa para onze euros e qualquer coisa. 
Mas também há outra coisa, porque dizem “lá vêm eles outra vez com aquelas coisas”, “é pá o que é que 
isso interessa lá com as privatizações”, “é pá deixem-se disso pá, isso é politica que não interessa”, e já 
tem ouvido alguns comentários, não necessariamente desta maneira meio caricatural que está a falar, 
mas andam lá perto, e o que é certo é que o grupo EGF foi privatizado, a Amarsul, que é a entidade que 
gere os ecopontos, neste momento, é detida por privados, pelo grupo MOTA ENGIL, e o vice-presidente do 
conselho de administração é um destacado militante do Partido Socialista, o Jorge Coelho, é o tal que dizia 
“quem se meter com o PS leva”. Mas a verdade é que, com o parecer positivo da ERSAR e com a 
concordância do governo, a taxa de deposição de resíduos no aterro da Amarsul vai aumentar quarenta e 
cinco por cento. Aliás, acha que no orçamento atual, que é de oitocentos e qualquer coisa mil euros, não 
está ainda refletido este agravamento e, se isto for proporcional, são à volta de mais trezentos mil euros 
de encargos, pelo que também gostava de ver aqui essa preocupação e também a exigência, exatamente, 
que o serviço de recolha dos ecopontos, que é uma competência da Amarsul, seja feito, que sejam bem 
colocados, que as bocas de colocação dos resíduos naquelas entradas tivessem sido discutidas e 
aprovadas com os municípios e que sejam, de facto, úteis. 
Gostava de ver essa preocupação também nesse sentido, porque o agravamento que a tarifa vai ter é 
brutal, é brutal, e o que a lei também diz ao município, de acordo com as regras da ERSAR, que é a entidade 
reguladora de águas e resíduos, é “façam refletir a tarifa no consumidor final”, e o consumidor final no 
concelho da Moita é, essencialmente, as famílias, os utilizadores domésticos. É isto que está dito. É o 
parecer da ERSAR que o diz exatamente. Quarenta e cinco por cento de aumento da tarifa. Quarenta e 
cinco por cento. Que obras é que não se faziam com este aumento se esta receita ficasse do lado do 
município? Quantos buracos não se tapavam? Quantos jardins não se reparavam? Quantos bancos não 
se arranjavam? Essa preocupação também deve estar subjacente aqui, portanto, acha que, de facto, nesta 
questão do aumento das tarifas, e já houve quem dissesse há dias que a “água é o petróleo do século 
XXI”, têm de refletir um bocadinho, porque o “petróleo do século XXI” são os resíduos, e não é por acaso 
que em Itália a máfia napolitana está a tomar conta do negócio dos resíduos, mas quer crer que em 
Portugal ainda não chegaram aí, mas a verdade é que perante esta injustiça, este peso enorme que isto 
vai ter nos consumidores, nos cidadãos da Moita, gostava de ver essa preocupação nesse sentido. 
Daí que não vá repetir as obras que aqui já estão elencadas, porque este orçamento é elaborado sem 
dúvidas e por muito que se diga que a economia melhorou um bocadinho, os malefícios estão cá todos, o 
IVA continua a ser pago a vinte e três por cento, e essas situações levam a que este orçamento seja, 
exatamente, discutido e aprovado num contexto muito difícil, e sem tirar qualquer legitimidade ao 
problema do buraco, ao problema do banco. Todos eles são legítimos, todos querem ver esses problemas 
resolvidos, agora têm de olhar para a floresta, não podem olhar só para a arvorezinha, ou só para a sua 
rua, ou só para a sua porta, têm que olhar no contexto, pelo que também apontou alguns números, como 
os setecentos e noventa e dois mil euros que são a comparticipação do município no passe intermodal, ou 
o caso do projeto “Moita Património do Tejo”, um projeto de referência que projeta o município além 
fronteiras, que tem superado todas as expectativas. Não merece um elogio? São investimentos que estão 
previstos, e já não fala apenas na questão dos asfaltamentos, na questão dos arranjos exteriores, fala 
também da questão da reabilitação urbana. Se o IMI, que há bocado foi falado, se mantivesse no mesmo 
índice do ano passado significava mais cem mil euros de receita para o município, portanto, são menos 
cem mil euros e isso também é um apoio, por pouco que seja. É certo que não é isso que vai resolver o 
problema da carência económica de muitas famílias, mas é, de facto, um apoio e para o município, o 
somatório de todos esses apoios acaba por ser, realmente, um peso muito importante e que acha que 
deve ser valorizado. 
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Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Gostaria de levantar algumas questões relativas aos temas que lhe são mais caros como, por exemplo, a 
educação. Obviamente, saúdam o aumento verificado nas dotações orçamentais a atribuir no âmbito da 
educação, cultura e apoios familiares, no entanto, verificaram a existência de algum desequilíbrio entre as 
verbas atribuídas. Por exemplo, no que diz respeito a projetos educativos de escolas têm uma verba de 
trinta e sete mil e quinhentos euros, ou seja, mais vinte e cinco por cento do que no ano anterior, nos 
projetos educativos em parceria têm doze mil euros, mais zero por cento relativamente ao ano anterior, 
depois nos projetos educativos municipais têm oitenta e sete mil e quinhentos euros, o que representa um 
aumento de setenta e cinco por cento relativamente ano anterior, para o qual foram atribuídos cinquenta 
mil euros, pelo que questionou de que projetos se tratam, qual o nível de intervenção e quais os critérios 
para atribuição das verbas. 
Depois, quanto ao movimento associativo, têm para programação e desenvolvimento cultural cento e 
quinze mil euros, para material de educação, cultura e recreio catorze mil novecentos e cinquenta euros, 
pelo que questionou se são iniciativas municipais, como se repartem estas verbas, como são atribuídas e 
como são definidas as percentagens por entidade. 
No apoio ao movimento associativo têm um aumento gradual de dois mil e quinhentos euros relativamente 
a 2018, dez mil euros para 2019, vinte e cinco mil para 2020, ou seja, têm um massivo aumento, pelo 
que questionou de que associações se trata e quais os critérios para atribuição de verba, porque a verdade 
é que quando se lê o relatório das despesas, no que diz respeito à educação, encontram, como já tem sido 
observado aqui, uma análise muito pormenorizada dos gastos nos diversos atos, normalmente, todos de 
recuperação das instalações, mas no que diz respeito à atribuição de verbas para, efetivamente, projetos 
de escola, iniciativas culturais de educação, não têm essa análise de forma nenhuma pormenorizada. 
Em instituições sem fins lucrativos que receberam uma verba para 2019 de cento e quarenta e cinco mil 
euros, passou para cento e vinte e cinco mil relativamente a 2020, portanto, houve uma redução que se 
veio a verificar, gradualmente, de ano para ano, de onze por cento em 2019 e de catorze por cento em 
2020, pelo que perguntou de que instituições se trata e quais os motivos para esta redução gradual na 
dotação de verbas. 
Relativamente à intervenção junto da comunidade migrante, estranhamente, pelo menos para si, na 
rubrica valorização de interculturalidade, foi feita uma atribuição de vinte e cinco mil e oitocentos euros 
em 2015, a partir daí a rubrica deixou de receber financiamento. Paralelamente, a integração do migrante, 
recebeu trinta e sete mil e oitocentos euros em 2019 e quarenta mil oitocentos e quarenta em 2020. 
Deixou de se valorizar a interculturalidade ou passaram para a integração versus aculturação? Que ações 
foram desenvolvidas neste âmbito? 
Depois, quanto ao apoio a animais errantes, têm na aquisição para alimentação para animais sete mil 
euros, que corresponde a um aumento de zero por cento, na esterilização de animais para adoção têm 
doze mil euros, aumento de zero por cento também, pelo que perguntou se o número de animais recolhidos 
se mantém inalterado desde 2018 e se as condições de vida dos animais não mereciam um investimento 
para melhorias, na medida em que essa verba se mantém inalterada. 
Outro aspeto, e aqui pediu um esclarecimento porque há uma coisa que não entende que é a remoção de 
ervas em passeios, vias e espaços “expetantes” tendo sido esclarecido que não é “expetantes” e sim 
“expectantes”. Perante o esclarecimento disse que há uma coisa chamada “acordo ortográfico” que, pelos 
vistos, não entrou aqui, só ao nível de “ouvi dizer”. Prosseguiu esclarecendo que se conservam sem 
alteração no novo acordo como no anterior quando são invariavelmente proferidas nas duas línguas cultas 
de Portugal e Brasil: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, etc. Quando as consoantes 
são proferidas, ou seja, pronunciadas, mesmo restritamente, darão no novo acordo origem a duplas 
grafias: dicção ou dição, sector ou setor, e isto, setor, iria confundir-se com aquilo que os alunos chamam 
aos professores, que são os “setores”, a “setora” e o “setor”. 
Sendo certo que isto não faz parte da discussão, disse que gostaria de deixar para constar da ata o novo 
acordo ortográfico, porque custa-lhe ver documentos oficiais do município com erros ortográficos e, talvez 
por formação ou deformação profissional, gostaria de contribuir para que esses erros fossem corrigidos, 
porque muito provavelmente será a única pessoa nesta sala que leu, se debruçou e estudou o acordo 
ortográfico, bem como quis acrescentar a dádiva do manifesto de cidadãos contra o acordo ortográfico 
que esclarece muita coisa. 
Retomando o tema da remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes disse que em 2018 
tinham zero euros, em 2020 subitamente têm oitenta e três mil euros, pelo que questionou que 
procedimentos estão previstos. Será que as ervas vão ser arrancadas à mão? Serão utilizados métodos 
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que respeitem o ambiente e o bem-estar físico dos animais que frequentem esses espaços com ou sem 
companhia dos respetivos tutores? Porque o uso de herbicidas tem os seus perigos, como todos sabem, e 
como até agora nada foi investido na remoção de ervas em passeios, vias e espaços expectantes 
perguntou em que é que vão ser aplicados estes oitenta e três mil euros em 2020, como é que isto vai ser 
convertido num benefício. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que ou estão enganados ou então é mentira que têm sido passados para o concelho 
da Moita os valores per capita mais elevados da península de Setúbal, parece que não se podem queixar 
muito, uma vez que têm queixas aí que houve reduções. Também convém lembrar que o Partido Socialista 
não votou a redução das freguesias. Lembrar também que o valor da taxa de recursos hídricos, mesmo 
com os quarenta e cinco por cento de aumento, representa cêntimos. 
Mas a questão que o fez pedir a palavra tem a ver com os pavimentos, porque está recordado, num 
passado ainda recente, que a Câmara tinha uma equipa que trabalhava permanentemente a reparar e 
fazer pavimentos novos, de raiz e reparações, e enquanto isso aconteceu os pavimentos não chegaram ao 
ponto a que chegaram agora, pelo que perguntou se faz sentido contrair este empréstimo que ainda assim 
não vai resolver, segundo ouviram, a totalidade dos pavimentos que necessitam urgentemente de 
reparação ou se seria preferível, como acontecia antigamente, em que essa equipa trabalhava 
permanentemente nas estradas do concelho fazendo com que estivessem em melhores condições do que 
estão agora. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Assistiram há pouco por parte da bancada da CDU àquilo que já é habitual, que é uma 
desresponsabilização da tomada de decisões e de existência de uma estratégia de desenvolvimento, 
culpabilizando o Estado e o governo por tudo aquilo que acontece, como se os restantes municípios 
também não tivessem enquadrados no mesmo Estado central e não tivessem também as orientações dos 
mesmos governos, portanto, há aqui um assumir dessa própria incapacidade para se tomar decisões, para 
se definir estratégias que conduzam, de facto, a um desenvolvimento. 
Relativamente à questão que foi falada sobre os médicos e que é, obviamente, uma preocupação do 
Partido Socialista, têm vindo a ser desenvolvidos vários concursos, como todos sabem, e isso até está na 
ordem do dia para debate a nível nacional, pelo facto dos concursos não ficarem preenchidos, portanto, 
não é uma especificidade apenas daqui. Obviamente que se terá que encontrar soluções a nível nacional, 
mas também é óbvio que os territórios e a sua atratividade têm muita importância na escolha dos próprios 
profissionais quando decidem escolher os locais para trabalhar, para se fixar ou para desenvolver as suas 
empresas e, obviamente, essa atratividade tem que partir do próprio trabalho das autarquias, não pode 
ser apenas através daquelas que são as iniciativas do governo, porque as próprias autarquias também 
têm responsabilidade de criar essa própria atratividade porque, por um lado, dizem que estão numa ponta 
da área metropolitana, por outro lado, como é aqui referido, que fazem parte da centralidade do arco Tejo, 
portanto, para umas coisas estão num extremo e para outras assumem que são uma centralidade e que 
com essa centralidade não conseguem tirar as mais valias para desenvolver o nosso território. 
Sobre questões mais diretas e relativamente ao Pavilhão Municipal de Exposições era referido nas GOP de 
2019 que iria ser alvo de obras profundas e estava previsto um investimento de cerca de cento e trinta e 
cinco mil euros, e em 2020 continua a dizer que irá sofrer obras de remodelação com vista à sua melhoria, 
proporcionando uma maior atratividade, e considera-se um investimento de cento e vinte mil euros, pelo 
que questionou se é o mesmo investimento em duas partes para perceber o que é que já foi feito neste 
âmbito. 
No que concerne aos mercados municipais onde, como sabem, a sua falta de atratividade não consegue 
gerar o dinamismo que, obviamente, seria interessante, mas também pela falta de infraestruturas e pelo 
nível de degradação de alguns mercados que exigiria uma intervenção de fundo, estava previsto para este 
ano, salvo erro, uma reparação de trinta mil euros para os mercados municipais, o que é manifestamente 
pouco, curto, e que, obviamente, não consegue potenciar, criar condições para ser mais atrativo para os 
munícipes. 
Porque tem sido sempre colocado nas GOP um programa de informação e dinamização do tecido 
económico, que contempla cinco mil euros, mas crê que nunca houve a execução dessa verba, gostaria 
também de perceber qual era a razão. 
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Surge aqui um programa de dinamização turística e até de atividade birdwatching e gostaria de saber o 
que é que isto significa em termos de investimento e o que é que se procura fazer em concreto. 
Relativamente ao novo centro de saúde, uma vez que no orçamento estão incluídas as verbas para o 
desenvolvimento da empreitada, gostaria de saber qual o ponto de situação deste processo. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou pela questão da falta de médicos no concelho para registar a aproximação do PS à opinião que 
aqui manifestaram no início do ano sobre esta questão e que continuam a debater na comissão de saúde 
porque, na verdade, o problema da falta de médicos é um problema de cariz nacional, e as pessoas que 
já ouviram também vão nesse sentido. Embora não vá estar aqui a tirar conclusões da comissão, que ainda 
tem muito trabalho pela frente, regista esta aproximação e é bom que vejam, ao final de alguns meses, 
que estão mais de acordo nesta situação do que podiam pensar. 
Não é especialista em economia nem em gestão e fica sempre um pouco estupefacto com as intervenções 
que aqui se registam, e uma das coisas que o incomodou na ultima sexta-feira é a forma como colocam a 
questão do IMI em termos pessoais. Até tem uma opinião muito pessoal em relação a este assunto porque 
acha que deviam declarar os interesses e, se calhar, se a maioria dos que aqui estão declarassem os 
interesses, não sabe se estariam em condições de votar o IMI. Se estiverem a olhar para o próprio IMI em 
vez de estarem a olhar para os cem mil euros que o município vai perder, se calhar, não estão a defender 
os interesses do coletivo e estão a pensar nos interesses individuais, portanto, isto, às vezes, faz-lhe 
alguma confusão e cria-lhe alguma dificuldade em tomar uma posição.  Normalmente, quando pensa no 
IMI, olha para aquilo que o IMI podia fazer e os cem mil euros davam para arranjar mais duas escolas no 
concelho, e está a falar por si porque, pessoalmente, não se importa de dar o seu contributo no IMI se as 
crianças deste concelho tiverem melhores condições para estudar, mas é uma opção pessoal na visão 
global da questão, portanto, esta atenção na discussão destas coisas é a questão da árvore e da floresta 
E já que estão a falar de árvores e da floresta, e o PS também apresenta essas preocupações com o 
ambiente, esta questão da reciclagem é uma questão perante a qual todos deviam refletir porque já 
tiveram a oportunidade de ir à Amarsul no verão, e alguns dos presentes participaram nessa visita, e 
tiveram essas explicações relativas às mudanças dos contentores e porque é que isto estava a acontecer. 
Estava a acontecer porque a reciclagem não está a resultar e as entidades, as pessoas que estudam estas 
coisas, vão tentando várias abordagens diferentes e, se calhar, em último recurso, talvez tenham que pôr 
contentores “gigantões” para as pessoas fazerem a reciclagem, mas nisto já está aqui a divagar. 
Agora, estão aqui a discutir as Grandes Opções do Plano e Orçamento, e também podia pedir muitas coisas 
lá para a sua porta porque lhe dava jeito isto ou aquilo, mas até nem quer muitas coisas à sua porta, muito 
menos um aeroporto que é aquilo que, provavelmente, o fará mudar de concelho, se isso se vier a 
concretizar, porque em frente à sua porta não precisa de nada, tem o Tejo, os flamingos, os pássaros, não 
precisa de muito mais, mas aqui também têm essa abordagem de pedirem para a sua porta sem grande 
preocupação pelo coletivo. 
Fica um bocado admirado porque esta questão dos manuais escolares não é uma inovação, embora tenha 
sido uma proposta do PCP na Assembleia da República, que abrange agora todos os estudantes até ao 
décimo segundo ano, não é uma coisa nova na nossa região, e a nossa região até tem um exemplo que 
acha que devia ser divulgado a todo o país e que, se calhar, até é muito mais ecológico e vantajoso quanto 
ao custo-benefício, que é o programa de trocas da Associação de Municípios da Região de Setúbal, e tem 
o exemplo do seu próprio filho porque nunca lhe comprou um livro, mas usa sempre livros, porque vai ao 
programa de trocas da biblioteca, ora da Moita, ora do Barreiro, portanto, isto funciona e é um programa 
para o qual contribuem todos os anos através das opções que fazem aqui nas Grandes Opções do Plano. 
Era bom valorizarem o que cá têm, e este ano vão continuar a apoiar este programa apesar de, nas outras 
regiões do país, os livros serem entregues novos aos meninos, e acha isso muito bem, mas acha que o 
exemplo que têm na nossa região, quer do ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista da gestão de 
recursos do próprio país, é muito mais interessante do que o que têm atualmente, e aqui também está a 
pensar fora do que lhe interessava a si pessoalmente. 
Esta questão das opções são opções, e optam por estas opções com base naquilo que foi sufragado pela 
população da Moita. É claro que podiam fazer mais ciclovias, mas de onde é que iam tirar o dinheiro para 
fazer a ciclovia do Rosário até Sarilhos, que a si, pessoalmente, lhe dava muito jeito porque o seu filho 
gosta de ir a Sarilhos brincar com os amigos dele, mas, na verdade, de onde é que tiram o dinheiro? É a 
baixar o IMI e a baixar o IRS? Porque não é a Câmara da Moita que sobe o IRS, quem sobe o IRS é a 
Assembleia da República e o governo através das medidas que são tomadas, com os escalões alargados, 
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etc., etc., etc. Têm propostas na Assembleia da República para baixar o IRS, e outra proposta que têm na 
Assembleia da República que também ia beneficiar as contas do município é, por exemplo, a descida do 
IVA na energia e que, pelas suas contas, equivaleria a metade do orçamento que têm para tratar das 
estradas, que representa qualquer coisa como cento e trinta e seis mil euros. Isto sim, era uma medida 
que está em discussão e o PS ainda está a tempo de baixar o IVA para a taxa de seis por cento, que 
beneficia o município e beneficia as famílias do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apesar de ainda ter mais pedidos de intervenção, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que prestasse, desde 
já, alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quanto à diferença entre a receita e a despesa na área das águas, do saneamento e dos resíduos, a 
questão não pode ser vista só com os encargos diretos relativos ao tratamento de resíduos e ao tratamento 
de efluentes. Aquilo que as normas dizem e que a ERSAR impõe é que sejam repercutidos todos os 
encargos suportados com os respetivos processos, e todos os encargos incluindo pessoal, incluindo a 
captação da água, incluindo os veículos, incluindo os edifícios, incluindo tudo, todos os encargos. Têm que 
apresentar, anualmente, à ERSAR uma identificação dos encargos incorridos para justificar as taxas que 
aplicam e depois a ERSAR dá um parecer vinculativo relativamente às taxas dizendo se são suficientes 
para essa cobertura que lhes é imposta ou se, eventualmente, um dia poderão obrigá-los a aumentar. Até 
agora ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, portanto, aquilo que se cobra na fatura não é apenas 
a quantia que se paga diretamente à Simarsul no tratamento ou à Amarsul na deposição dos resíduos. 
Quanto ao “Moita Smart-Cities” aquilo que, neste momento, têm já instalado, e em colaboração com a 
NOS, é a plataforma tecnológica, a plataforma de software que é uma ferramenta que dá para tudo de 
bom e, para algumas coisas, nem por isso, ou seja, dá para o controle integral de tudo o que acontece, e 
os exemplos dados são alguns, mas há outros, para vigilância, para uma série de coisas. É uma plataforma 
tecnológica em que lhe foi vertida toda a nossa informação geográfica, onde têm referenciados processos 
de urbanismo, processos diversos, e não só os processos correntes como os antigos. Por exemplo, o 
levantamento que se fez sobre os edifícios devolutos e em ruínas, foi com base nessa plataforma, portanto, 
um método simples em que se chega lá, tira-se uma imagem, preenche-se uma pequena ficha na aplicação 
e aquilo aparece logo georreferenciado, com identificação, portanto, essa é plataforma que têm, e o que 
agora estão a pensar é começar a utilizá-la não apenas para o interior, mas também para o exterior e uma 
das vias é essa possibilidade de interação com o cidadão que vai na rua, vê um problema e que comunica 
e informa. Isso, só por si, podia já estar a ser feito hoje, mas não resolvia problema nenhum porque é 
preciso que preparem os serviços para depois serem capazes não só de receber a informação como 
também de a tratar e de lhe dar respostas, porque senão aquilo não acrescenta nada, e é essa parte que 
é mais complexa porque implica adaptações dos serviços e, provavelmente, implica algum investimento. 
Outro tipo de ações também tem um problema, e exigem investimentos e investimentos significativos 
porque, por exemplo, para fazerem essa questão do controle automático da intensidade da iluminação 
precisam de dotar cada candeeiro de um sensor, para fazerem a recolha de informação e saberem se o 
contentor do lixo está cheio ou não precisam ter um sensor em cada contentor e depois terem um 
mecanismo para receber a informação, de a tratar e de redefinir voltas, portanto, é uma evolução que, 
provavelmente, irá acontecer, em alguns desses sentidos, mas que é condicionada, designadamente, pela 
necessidade de investimento que acaba por ser mais caro do que a plataforma, uma vez que a plataforma 
propriamente dita não foi um investimento por aí além, mas depois outros investimentos acessórios serão 
mais significativos. Depois também a discussão, de facto, deste tratamento, que acha que é um assunto 
que está hoje muito na ordem do dia, do tratamento dos bigdata, de como é que tudo isto se faz, do que 
é que se faz com isto da proteção de dados. É uma série de problemas que têm que ser equacionados 
com as devidas ponderações para não irem deslumbrados atrás das modernices tecnológicas, porque 
acha que o deslumbramento neste caso não é bom conselheiro. 
A substituição das luminárias por led vai ocorrer, sendo que já estão, neste momento, substituídas no 
concelho perto de um quinto das luminárias, em dois processos, um diretamente pela EDP, outro numa 
candidatura que tiveram há dois anos que permitiu a substituição de mil e qualquer coisa luminárias. 
Faltam-lhes mais de nove mil e o processo de substituição dessas nove mil foi objeto de um procedimento, 
de um contrato, que decorreu neste ano, que está assinado e aguarda visto do Tribunal de Contas, 



   Página 19 de 43 

portanto, pensam que, em breve, terão a decisão, o visto prévio, e iniciar-se-á durante o ano de dois mil e 
vinte a substituição destas luminárias restantes que ainda têm tecnologias anteriores ao led. 
As despesas com pessoal estão a crescer fruto do crescimento natural que resultou do fim das 
brutalidades impostas aos trabalhadores da administração pública, ou seja, os cortes salariais, a não 
progressão e congelamento de carreiras, o congelamento de salários, portanto, tudo isso mudou um 
bocadinho, um bocadinho só, nem foi muito. As progressões reiniciaram-se, mas com desfasamentos 
temporais, ou seja, a pessoa adquiriu o direito no início de dois mil e dezoito e esteve dois anos à espera, 
portanto, vai agora, em dezembro, receber a última tranche da atualização salarial a que tinha direito. O 
salário mínimo da administração pública foi aumentado para os seiscentos e trinta e cinco euros, o que foi 
uma medida justa, mas que provocou, por outro lado, um achatamento do leque salarial ao ponto de cerca 
de quarenta por cento dos nossos operacionais, neste momento, receberem o salário mínimo, porque os 
dois escalões anteriores foram consumidos por este aumento e a diferença entre um operacional e um 
administrativo no início da carreira é cinquenta euros, ou seja, agora é preciso que todos os outros salários 
sejam revistos e que se retome a verdadeira naturalidade, que é haver atualizações salariais que, no 
mínimo, acompanhem a inflação, se bem que aquilo que agora era justo, de facto, era recuperar o poder 
de compra que se perdeu durante quase duas décadas, mas essa é uma discussão, com certeza, para a 
Assembleia da República e para o movimento sindical. 
Portanto, a subida de despesas com pessoal relaciona-se com isso mais do que com o aumento liquido de 
trabalhadores ao serviço, que foi moderado pelas razões que já disse, porque precisam de crescer as 
despesas com pessoal de forma sustentada, porque as comparações não devem ser facilitistas. Não basta 
comparar a realidade financeira da Câmara de dois mil e dez, de dois mil e nove, de dois mil e oito, sem 
comparar aquilo que também se alterou do ponto de vista de custos, sem comparar, por exemplo, os 
acréscimos de custos que têm hoje com estes serviços que referiu, sem comparar acréscimos de custos 
do crescimento normal de preços que aconteceu, sem comparar uma série de fatores de despesas que 
lhes foram criados entretantos. Passaram a pagar contribuições para o Serviço Nacional de Saúde que 
antes não existiam, foi aumentada a contribuição da entidade patronal dos trabalhadores para a ADSE e 
para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, houve uma série de aumentos que fazem com que o 
retornar aos níveis de despesa com pessoal que tinham em dois mil e dez não sejam hoje opção do ponto 
de vista do número de trabalhadores ao serviço, porque a despesa já está a esse nível, mas do ponto de 
vista do número de trabalhadores ao serviço isso implicaria acréscimos significativos que punham em 
causa, de facto, os equilíbrios necessários, porque ter trabalhadores e depois não ter capacidade para os 
pôr a trabalhar, não ter equipamentos, não ter dinheiro para consumíveis, não é solução. 
Uma coisa que pensa ser óbvia para todos é que um orçamento é uma previsão, e falou-se aqui da questão 
de verbas de execuções que ficam aquém do orçamentado, mas sim, umas ficam aquém, outras ficam 
além, e isso acontece sempre e há de acontecer sempre. O orçamento é uma previsão e vai sendo corrigido 
ao longo do ano com as alterações que são feitas, aliás, a grande correção que é feita ocorre aquando da 
revisão para a introdução do saldo que permite o reforço substancial de um vasto conjunto de rubricas 
que acontece nessa altura, portanto, isto é absolutamente natural e acha que não tem leituras a não ser 
nalgum caso muito especial de alguma intenção que, de todo, tenha ficado por fazer, mas o facto de se 
prever sete e se gastar seis, ou de se prever setenta e se gastar sessenta e nove não tem significado 
nenhum, muitas vezes até resulta dos preços concretos dos procedimentos de execuções de serviços, das 
empreitadas, enfim, do que for. 
A dependência das despesas das transferências do orçamento de Estado é uma leitura que não é 
seguramente a sua. Recebem do orçamento de Estado aquilo que lhes é devido, nada mais. Aliás, recebem 
menos do que aquilo que lhes é devido, portanto, se transferem é porque está dentro das regras que são 
aplicadas para estas transferências, e depois podem sugerir algumas alternativas para que as receitas 
próprias cresçam. Se fizessem como alguns vizinhos que mantiveram durante anos o IMI na taxa máxima, 
e ainda hoje a mantém acima dos nossos valores, que cobram estacionamento nas suas ruas do centro 
da vila, que têm tarifas em diversas áreas superiores às nossas, aumentavam um bom bocado a receita, 
é verdade, e depois já não podiam fazer essa conta da dependência do orçamento de Estado, mas não é 
essa a sua opção. Sabe que pode ser difícil para alguns perceberem que a sua opção continue a ser a do 
melhor possível e a menor carga fiscal possível para os nossos munícipes, e foi assim sempre. Foi assim 
sempre desde o dia em que foi criado o IMI, foi assim sempre nos tarifários da água, foi assim sempre em 
tudo. 
Agora, também é curioso como é que há forças políticas e pessoas que são tão preocupadas com os 
impostos e depois, lá onde se decidem os impostos, é um problema. Já foi aqui falado do Iva, já foi aqui 
falado do IRS, porque aquilo que tem acontecido é esta máscara que os governos vão utilizando de fazer 
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benefícios fiscais à conta das receitas das autarquias. A receita de IRS no nosso país, desde o tempo da 
troika, cresceu de forma exponencial porque a carga aumentou, porque as taxas aumentaram, porque as 
deduções reduziram-se, etc., tudo o que aconteceu ao longo dos anos, e depois vêm dizer às câmaras para 
abdicar de cinco por cento, ou de três ou quatro por cento de uma receita em orçamentos que são aquilo 
que todos sabem. Com tanta preocupação com a justiça fiscal já não tiveram tempo de diminuir o IRS de 
forma significativa, de aumentar as deduções, de voltar a reconstituir os escalões que existiam antes? A 
preocupação, na sua opinião, não é sequer preocupação fiscal nem de coisa nenhuma, a preocupação é 
“tiro ao alvo” às autarquias da CDU, a única preocupação é essa, não é mais nenhuma. 
Sobre os projetos para habitação, a habitação continua a ser uma competência da administração central 
e do governo, tanto é que o próprio governo o reconhece e elaborou um projeto lei de descentralização, 
aliás, de transferência de competências, portanto, se transfere é porque são dele e enquanto forem dele 
compete-lhe implementar as medidas, e cá estarão para acompanhar aquilo que forem chamados a 
acompanhar, como sempre fizeram. O município da Moita investiu milhões de euros, de contos ainda na 
altura, nos projetos de habitação municipal, no PER - Projeto Especial de Realojamento, portanto, o 
município da Moita acompanhou sempre os projetos e os programas que foram implementados, ainda que 
tenha também sempre afirmado que estava a cobrir parte, e não só em parte, aquilo que era, efetivamente, 
uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado, parcialmente, se demitiu, ou pelo menos em alguns 
períodos em que teve alguma politica mais pró-ativa, mas que foi sempre manifestamente insuficiente 
para dar uma resposta mais concreta e mais eficaz aos graves problemas que, aliás, estão outra vez a 
crescer. 
Quanto à questão da entrega dos manuais escolares, que já foi referida, sempre defenderam que esta era 
uma obrigação do Estado e não das autarquias, porque esta questão de se defender que as autarquias se 
substituam ao Estado é perniciosa para o próprio Estado, para a própria organização do Estado e sobretudo 
para as autarquias, porque continuam a ter uma lei de delimitação de competências que define o que são 
as competências da administração central tutelada pelo governo e o que são as competências da 
administração local. Têm, uma Lei de Finanças Locais que é baseada nessas competências, que faz a 
divisão dos recursos do Estado de acordo com as competências de cada nível da administração e se fazem 
de conta que isto não existe e aplicarem os seus recursos, que já são escassos, a fazer aquilo que compete 
ao Estado fazer, a grande pergunta que se devem colocar é “então mas o que é que eles fazem depois à 
verba que lá fica?”- porque eles recebem, esta repartição é feita e os ministérios são dotados das verbas 
que, em princípio, deviam ser suficientes para suprir as suas atividades. Então, se os municípios vão dar 
os manuais escolares e gastar dinheiro a construir escolas e, por exemplo, no caso da Moita que vão 
investir umas centenas de milhares de euros para um novo centro de saúde porque senão não existia, 
apesar de ser uma competência da administração central, a pergunta é “mas se o dinheiro fica lá e os 
problemas não são resolvidos então o que é que se passa?’”. É que os problemas não são resolvidos, e 
bem podem fazer discursos piedosos em torno das preocupações com a saúde ou com a educação, mas 
a verdade é que passaram quatro anos e está tudo na mesma, e bem podem vir com esta argumentação 
da atratividade, a não ser que ali em Almada também não seja atrativo para não haver pediatras no Garcia 
da Orta. 
Como todos sabem o problema não é este, não é a questão da atratividade, porque estão na área 
metropolitana de Lisboa, e se aqui não for atrativo então o que é que será e como é que alguém vai 
trabalhar para um centro de saúde no Alentejo interior ou para outra zona aqui, portanto, essa é uma falsa 
questão. Já agora, e “a talho de foice”, a geografia é uma ciência exata e, de facto, estão no centro 
geográfico da área metropolitana de Lisboa, estão mesmo, é só olhar para o mapa que se percebe, mas 
em termos de acessibilidades estão mais distantes do centro de Lisboa que quase todos os outros 
concelhos e isso também é uma evidência geográfica, não há volta a dar. É pensarem em fazer o percurso 
por qualquer das pontes e verem os concelhos que se atravessam primeiro antes de chegar ao nosso, 
portanto, é geografia, não vale a pena fazer politica em torno disto, e o que estranha é como é que alguém 
ainda põe isto em causa, a não ser que não conheça os mapas. Centralidade é, naturalmente, de quem 
está dentro da área metropolitana de Lisboa, porque comparados com quem está em Vendas Novas ou 
em Benavente têm centralidade, mas comparados com outros municípios da área metropolitana de Lisboa 
estão mais distantes do centro que eles, portanto, é uma evidência, apenas isso. 
Quanto à Amarsul, e pensava que toda a gente sabia o que era a Amarsul, é uma empresa por ações, em 
que cinquenta e um por cento são de uma empresa, que é a EGF, e os restantes quarenta e nove por 
cento, divididos proporcionalmente à sua dimensão, são dos nove municípios da península de Setúbal e, 
no caso do concelho da Moita, têm mais ou menos sete por cento do capital, portanto, mesmo que 
esqueçam tudo o resto, em qualquer sociedade por ações, quem tem sete por cento não manda nada, e 
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pensa que não é preciso nenhum curso de gestão para perceber isso. Manda quem tem a maioria do 
capital, quem tem a maioria no concelho de administração, portanto, quem tem a capacidade para tomar 
as decisões. Naturalmente, enquanto foi uma empresa pública, que o diálogo era diferente porque 
estavam entre entidades públicas, apesar das críticas que se pudessem fazer ao longo dos anos, mas 
ainda assim a situação não era a mesma antes da privatização da EGF, privatização essa que, é um facto, 
foi feita pelo governo anterior, mas que também é um facto que este governo não a reverteu nem nunca 
mostrou qualquer interesse em reverter, portanto, a privatização está lá e os cinquenta e um por cento da 
Amarsul, à semelhança dos outros dez sistemas idênticos à Amarsul que existem em todo o pais, são 
geridos por uma empresa privada com aquelas características que já aqui foram enunciadas. 
Naturalmente, que isto mudou, mudou alguns aspetos, mudou a vocação da empresa e a vocação é ter 
rentabilidade, e uma das primeiras medidas que foram aprovadas pela maioria do capital social. ou seja, 
pelos cinquenta e um por cento da EGF, foi distribuir aos acionistas, logo na primeira assembleia geral 
após a privatização, no caso da Amarsul, e aconteceram situações semelhantes noutros sistemas, seis 
milhões de euros que estavam acumulados de resultados transitados, ou seja, um mealheiro que a 
empresa ia fazendo para ter alguma capacidade de fazer face a alguns investimentos e que a primeira 
coisa que o privado lá fez foi distribuir, portanto, meteu ao bolso, assim sem mais, por um mero “levantar 
de braço”, três milhões na Amarsul e mais uns quantos milhões noutros sistemas que tinham a mesma 
realidade. Aliás, até se pode questionar porque é que aqueles resultados estavam ali a ser amealhados 
da forma que estavam sabendo-se que eram precisos fazer investimentos, e se isso foi ou não foi, porque 
isto foi afirmado pelo presidente da EGF, portanto, não está a dizer nada que não tenha sido dito, que isso 
foi um dos pressupostos da privatização, logo eles sabiam que tinham lá aquele dinheiro à espera deles. 
Isto é a realidade da empresa, mas a outra realidade mais importante do que a da empresa, a realidade 
do problema com que estão confrontados, que é a questão da reciclagem e a questão do tratamento de 
resíduos, que é um problema de todos nós, é do país, porque existem diretivas europeias que Portugal se 
comprometeu a cumprir e o problema é que não estão a cumprir. Estão muito longe do cumprimento das 
diretivas e estão, mesmo que não se queira ter o cerne da questão nas diretivas, muito longe das 
necessidades objetivas de reciclarem mais, de reaproveitarem mais, de reduzirem a quantidade de 
resíduos colocados em aterros. Isto é uma realidade em que qualquer pessoa que, hoje em dia, fale em 
ambiente reconhece estas necessidades, e estão muito longe de ter níveis satisfatórios, o país e a região 
de Setúbal estão muito longe de ter níveis satisfatórios nesta matéria. 
Então o que começou a ser trabalhado já há três ou quatro anos, foi uma proposta da Amarusl no sentido 
de aumentar significativamente o número de contentores instalados como forma de aumentar a recolha 
seletiva, e é preciso terem em conta que os contentores que foram colocados aqui são iguais aos que 
foram colocados na região toda. Tirando Setúbal que tem uma situação um bocadinho diferente, nos outros 
municípios a situação é a mesma, as práticas são as mesmas, as opções foram as mesmas e os problemas 
também são os mesmos. Esta instalação, do seu ponto de vista, e já disse publicamente em reuniões de 
Câmara quando a questão surgiu que não é do seu agrado, e acha que não é do agrado de muitos, verem 
o espaço público tão cheio de elementos invasores, mas a verdade é que ninguém foi capaz de propor 
uma solução melhor e o não cumprimento das metas é responsável, por exemplo, por pagaram os níveis 
de TGR que pagam, porque a Taxa de Gestão de Resíduos, e não é a Taxa de Recursos Hídricos porque 
nessa sim são cêntimos, é calculada, para cada sistemas, em função da distância ao cumprimento das 
metas, portanto, a taxa é tanto maior quanto maior for a distância ao cumprimentos das metas que estão 
estabelecidas para a recolha seletiva e o não cumprimento, que já estava num valor pesado, nove euros 
por tonelada, agora passa para onze e se não tomarem medidas continuará a aumentar. 
Portanto, isto não é apenas uma questão de discursos, de conversa, de teorias, são questões objetivas 
que têm a necessidade de soluções objetivas. O próprio pensa, e têm pensado e têm insistido junto da 
Amarsul para que melhore em alguns aspetos como na frequência da recolha, que se devem fazer acertos 
necessários em função da experiência da localização dos ecopontos e também numa das questões que 
foi criticada desde o início, sobretudo pelos utilizadores, que foram as tampas, porque as bocas dos 
contentores não eram facilitadoras da deposição dos resíduos. Todos esses aspetos têm sido colocados e 
irão sempre continuar a insistir para que hajam melhorias, mas é uma necessidade objetiva terem 
melhores resultados do ponto de vista da recolha e de terem melhores desempenhos nesta matéria. 
A Câmara Municipal assume as suas responsabilidades na limpeza dos espaços dos seus contentores, na 
recolha dos seus contentores, na recolha dos monos, na recolha dos verdes, agora também não podem 
iludir um facto que se verifica demasiado, e é evidente que não se verifica em todo o lado, porque as 
pessoas não são todas iguais, mas verifica-se mais do que todos desejariam, que é a má utilização. Há um 
ano e tal recolocaram em cada contentor de resíduos domésticos o autocolante a dizer qual é o dia de 
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recolha dos monos, mas qualquer um que passe pelas ruas ao ver o mono lá depositado se for olhar para 
a data que está no contentor vai perceber qual é o nível de cumprimento que isto tem, e assim, se não há 
colaboração, é difícil ter soluções, ter eficácia, portanto, têm mantido uma campanha de sensibilização, 
de promoção das boas práticas e irão, naturalmente, continuá-la, mas isto é um trabalho lento e cujos 
resultados demoram a acontecer. 
Quanto aos pontos wi-fi estão à espera que sejam disponibilizadas as verbas que foram atribuídas, que 
são verbas pequenas, mas os equipamentos estão para chegar e depois vão ser colocados, assentes em 
edifícios públicos, mas procurando ter alguma abrangência da zona envolvente. 
Quanto a esta questão das verbas acha extraordinária esta capacidade para inventar contas que não 
querem dizer objetivamente nada. A avaliação do desempenho da Câmara tem que se fazer pelas coisas 
concretas, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz, não se avalia, por exemplo, pelo facto de ter que 
haver aumentos. Há verbas que não têm aumentos ao longo de anos porque não têm que ter, porque 
aquilo que está lá destinado é suficiente para o desempenho que se faz e aquilo que é preciso avaliar é 
se esse desempenho é bom ou menos bom. 
Em relação ao movimento associativo e ao movimento social tem havido um aumento constante das 
atribuições regulares. A única variação que ocorre de ano para ano tem a ver com apoios a obras que não 
são regulares, que não são fixos, portanto, acontece num ano uma determinada obra, e tiveram anos de 
apoios significativos, e noutro ano pode não acontecer, mas do ponto de vista de apoios correntes tem 
havido um crescimento sustentado, ainda que ligeiro, ao longo do tempo, e que mesmo assim, no 
movimento social, não é tão ligeiro quanto isso porque teve já um aumento significativo. 
Os critérios para atribuição estão definidos há anos e a forma de atribuição está explícita e expressa, aliás, 
com grande detalhe, nos contratos-programa que a Câmara Municipal aprova, sempre por unanimidade, 
e ainda bem, e que são a base do apoio a qualquer instituição, portanto, há quatro anos que dão todos os 
apoios nesta base, pelo que se há algum eleito local que desconhece isto não pode fazer nada, mas estes 
documentos são aprovados, são anunciados, são públicos e os eleitos do Partido Socialista na Câmara 
Municipal, assim como todos os outros, conhecem-nos, votam-nos e pensa que todos concordam, o que 
também lhe parece importante dizer, que esta é a forma mais transparente, mais clara, mais bem feita de 
atribuir apoios quer ao movimento associativo cultural e desportivo, quer ao movimento associativo da 
ação social. 
As ervas não vão “apanhar à mão”, a não ser que alguém se queira voluntariar para o efeito, nem ao pé, 
nem nada, isto é mesmo para contratar prestações de serviços que, aliás, já não é a primeira vez que 
ocorrem. Trata-se de uma verba para contratação de prestação de serviços para suprir aquilo que os 
nossos serviços internamente têm dificuldades, porque para deslocar o pessoal das suas tarefas 
quotidianas para terem equipas capazes de darem respostas rápidas é difícil, então a solução, e as coisas 
melhoraram, porque 2019 correu melhor deste ponto de vista do corte de ervas, da manutenção dos 
espaços das bermas e das canas, é a contratação de uma prestação de serviços. 
A obra do pavilhão municipal de exposições teve, de facto, o contrato feito e a obra esteve pronta para 
arrancar, mas quando se ia começar verificou-se que aquilo que se pretendia fazer e aquilo que tinha sido 
contratado, que era a limpeza da cobertura, não era possível uma vez que o seu estado de fragilidade já 
não permitia uma intervenção de limpeza e exigia a substituição, portanto, tiveram que anular esse 
concurso, fazer um novo e em 2020 vai ocorrer a obra de substituição da cobertura do pavilhão municipal 
de exposições e as restantes intervenções que estavam previstas. 
Sobre os mercados convidou o Sr. Miguel Jorge a dar um passeio e irem ao mercado do Montijo, ao 
mercado do Barreiro, e compararem para perceberem se os nossos mercados estão assim tão piores, ou 
se estão melhores porque, de facto, a não ser que comparem com o mercado da Ribeira que, aliás, não é 
um mercado é uma coisa para turistas, os nossos mercados têm as mesmas características e as mesmas 
dificuldades que têm os restantes, e têm bastantes, mas convida-o a irem, por exemplo, ao mercado da 
Moita ao sábado, porque vai lá às compras tal como outras centenas de pessoas, e em vez de fazerem 
discursos na base do nada, vão lá ver e olhar concretamente para as coisas porque acha que vale a pena. 
Agora, dizer que os mercados têm a mesma pujança, o mesmo número de vendedores e o mesmo número 
de clientes que tinham há trinta anos atrás, não têm, nem nada que se pareça, mas o problema não foram 
os mercados, o problema foram as mudanças de hábitos de consumo, porque os mercados têm hoje 
melhores condições do que tinham há trinta anos atrás ou há vinte anos atrás. Não foram as condições 
dos mercados que mudaram, foi mesmo a sociedade que mudou e os mercados têm repercussão dessa 
mudança social. 
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Sobre o novo centro de saúde o contrato está assinado e foi enviado para visto prévio do Tribunal de Contas 
que há duas semanas pediu esclarecimentos, que ou já foram enviados ou estão para ser, e assim que o 
visto chegar a obra pode começar, portanto, está tudo preparado para que se inicie. 
O programa “Dar de Volta” é, de facto, um bom exemplo do trabalho da rede de bibliotecas coordenada 
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal e pelos municípios que a integram, um programa que 
dura há vários anos, que faz algo semelhante só que de forma voluntária áquilo que o programa que depois 
veio a ser criado pelo governo também faz. Este ano viram os problemas que surgiram pelo facto dos livros 
que são dados às crianças, em grande parte, não serem livros novos, no programa estatal, portanto, serem 
livros reutilizados e o princípio está correto, a questão é a condição que os livros têm. Aquilo que, de facto, 
a AMRS faz, que as bibliotecas fazem já há anos é isso, receber os livros que os pais e as crianças querem 
entregar que já não necessitam e tratá-los para poderem ser entregues a outros, e é um programa que se 
mantém apesar de, neste momento, o programa governamental já fazer aquilo que fazem há muitos anos 
e que andavam a defender que se fizesse. 
Sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, mais uma vez, só é possível ter opiniões acertadas 
se tiverem informação, se souberem o que é que se passa porque senão estão sempre a dar tiros ao lado. 
Têm um programa que está em desenvolvimento que foi uma candidatura, um programa desenvolvido em 
colaboração com o Alto Comissariado para as Migrações e ainda há duas semanas esteve cá o Alto 
Comissário num encontro numa ação que se fez no Vale da Amoreira e noutras zonas do concelho. É um 
programa que consiste num trabalho detalhado com os migrantes de acolhimento, de encaminhamento, 
portanto, têm uma prática que é exemplar do ponto de vista daquilo que fazem com os migrantes, aliás, 
não é só com este plano, é já quando tiveram dois CLAI a funcionar, ou quando têm trabalhadores do 
município, técnicos do município, afetos a estas questões. Podem sempre aprender com outros que fazem 
e que fazem bem, mas também têm muito para poder mostrar do trabalho que se faz nesta matéria. 
Em relação aos projetos educativos têm uma candidatura que foi aprovada já este ano para desenvolver 
um conjunto de projetos educativos, com cofinanciamento dos fundos comunitários e, para além disso, 
desenvolvem um conjunto de projetos que também são regulares, alguns deles duram há muitos anos, 
como a “Biblioteca Viva” que tem mais de vinte anos. Têm um conjunto de projetos muito interessante e 
muito extenso com as escolas e com a comunidade educativa, e os apoios que dão diretamente às escolas 
não são o mais importante nesta ação ampla que desenvolvem, porque sendo, com certeza, importantes 
para as escolas e para o apoio que lhes dão, o principal esforço e o principal investimento está, 
efetivamente, nos projetos educativos que beneficiam dos nossos equipamentos e que, de outra maneira, 
não seria possível as escolas desenvolverem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se, para além dos já inscritos, mais algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir 
e solicitou que fossem o mais sintéticos possível face ao adiantado da hora. 
 
Retomada a discussão da proposta intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para tentar esclarecer três ou quatro questões que foram colocadas, mas não pode deixar 
de registar que as intervenções da bancada do Partido Socialista servem para baralhar as pessoas menos 
atentas, confundem o que é do governo com o que é das câmaras, misturam tudo, têm uma posição aqui 
e outra posição ali e depois acusam a CDU de assim o fazer, e o senhor Presidente da Câmara, e muito 
bem, por exemplo, desmontou a habitação que é uma competência do governo que não a tem exercido. 
Aliás, se estão tão preocupados com a habitação jovem no concelho do Moita desafia-os a trazerem aqui, 
uma vez que têm acesso a tudo, os resultados dos programas que estão em vigor, porque os conhece e 
pode dizer que são mesmo muito maus e, ainda por cima, devolve-se dinheiro, para além de estar lá pouco 
ainda se devolve, portanto, sobre habitação jovem estão conversados. 
Depois foi aqui dito que a Amarsul é gerida pela MOTA ENGIL, que é do Sr. Mota e que tem uma parceria 
de há anos com o Sr. Jorge Coelho, como o Presidente da Câmara disse pelo que não vai adiantar mais 
nada, mas sobre trabalhadores tem que dizer aqui qualquer coisinha porque tem que recordar outros 
tempos, e anda sempre munido com algumas notas, e tem de lembrar aqui, mais uma vez, o PEC 4 que 
deu origem ao memorando de entendimento com a troika, a que chamaram “pacto de agressão” porque 
tinha tanta coisa boa para os trabalhadores e para os portugueses que chamaram “pacto de agressão”. E 
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o que o PEC 4 dizia, e que o PS aprovou, aliás, quando o PEC 4 chumbou o PS acusou toda a gente de 
serem muito maus, e o PEC 4 dizia que por cada três trabalhadores que saem entra um, e isto durante 
anos, e os membros da bancada do PS apoiavam isto aqui nesta sala, e alguns até têm responsabilidades 
sindicais, não todos porque alguns ainda cá não estavam, mas apoiaram isto, defenderam isto e no 
concelho da Moita, com os trabalhadores das freguesias, que também foram alguns, saíram cento e tal 
trabalhadores. E eram trabalhadores daqueles que cortam as ervas, daqueles que apanham o lixo, que 
arranjam as águas, portanto, têm aqui um problema e é um problema criado pelo Partido Socialista que 
depois teve o acompanhamento de outros partidos. 
Mas há outra coisa que foi aqui dita e que também não é verdade, porque não é verdade que o PS não 
tenha nada a ver com a extinção de freguesias. Não é, e podem procurar no Google, porque é muito rápido, 
e escrever “Nazaré 2001” porque já nessa altura o PS andava a tentar extinguir freguesias. O primeiro-
ministro António Costa quando foi ministro já propôs a extinção de freguesias e depois, mais uma vez, no 
memorando de entendimento com a troika disseram que iam extinguir freguesias. Não disseram 
freguesias, disseram autarquias, porque a ideia era mesmo enganar a troika que pensava que as 
freguesias era o mesmo que as câmaras municipais e então ficaram todos contentes porque iam ser mil, 
mas foi o PS e depois, mais tarde, prometeram restaurar as freguesias. Prometeram no mandato passado 
e o que é que fizeram? Zero. Prometeram, mas no final já não era restaurar tinha sido só nas eleições, na 
campanha eleitoral, e geralmente o PS na campanha eleitoral diz umas coisas que não cumpre, depois já 
era uma lei de bases para criar e extinguir freguesias e também não está aí nenhuma lei de bases, 
portanto, sobre freguesias estão conversados, e o PS é governo. O PS é governo e tem uma posição muito 
boa na Assembleia da República porque foi reforçado, mas a verdade é que não quer fazer coisíssima 
nenhuma nas freguesias e se o quiser fazer não será aquilo que acordou com as freguesias e com as 
pessoas. 
Mas também acha interessante que o PS que aceita que o governo não cumpra as promessas, como o 
médico de família para todos até 2018, mas que depois já não era bem para todos era para os miúdos, e 
não cumpriram, e agora venham dizer “não atenção a gente abre o concurso e não querem ir para o 
concelho da Moita”, mas pelos vistos não querem ir para o concelho da Moita, não querem ir para o 
concelho de Lisboa, não querem ir para o concelho de Almada, mas em Almada ainda é mais grave porque 
ao lado do Garcia da Orta está um hospital privado que tem urgência pediátrica e, na altura, quando 
andaram a fazer malfeitorias, também vinha na troika e no PEC 4 e coisas do género, e havia muitos 
socialistas que também se riam, alguns até defendiam, não tanto como outros, que o sistema devia ser 
misto. Está aí o misto. Têm um hospital privado que não tem falta de médicos e têm um hospital público 
que não tem urgência pediátrica, e têm uma coisa ainda pior que ainda têm que ver, porque têm centros 
de saúde onde os médicos são obrigados a trabalhar mais do que aquilo que deviam, e espera bem que 
depois não haja problemas daqueles “olha o bebé tinha problemas e ninguém viu”, porque já não sabe se 
alguns médicos têm problemas ou se é de serem obrigados a trabalharem estas horas todas. E não é um 
problema do governo do PS, é um problema de todos nós, mas é um problema que tem de ser discutido e 
não tem que ser apontado ao concelho da Moita como alguém quis fazer aqui. É um problema nacional, 
não é um problema da Moita. E reitera que não é um problema do governo, é de todos nós, mas não é do 
concelho da Moita. 
Depois ao olhar para o orçamento, e sem relacionar com as Grandes Opções do Plano e com o trabalho 
aqui realizado, é realmente triste e até sugeria à senhora Antonieta Mendonça do PS que em vez de 
estudar tanto o acordo ortográfico acompanhasse mais o trabalho da Câmara e das juntas de freguesia. 
Podia ter ido ao festival “Um Só Mundo pela Tolerância” ouvir as palavras do Alto Comissariado que diz 
que o trabalho no concelho da Moita é exemplar. Não é o próprio que o diz, nem a vereadora, aliás, a 
vereadora até é bem mais modesta, mas o próprio diz que ainda é melhor do que isto porque é feito com 
associações locais, é feito com as pessoas de lá, é feito com o respeito por toda a gente e resulta muito 
bem. Não é uma coisa da Câmara porque a maneira que a Câmara tem de fazer as coisas é em parceria 
com os outros e, quando faz em parceria dando valor aos outros, as coisas resultam bem e por isso é que 
o Alto Comissariado diz que aquilo funciona e que é um exemplo para todos. Não conhecer isto e vir aqui 
dar uma graçola sobre orçamentos e sobre esta parte, não, mas o próprio conhece e conhece porque perde 
muito tempo e dá muito tempo da sua vida para acompanhar as coisas e fica ofendido, pelo que sugere 
que apareça mais vezes, fale com as pessoas e depois faça as perguntas, mas pensa que não deve mandar 
para o ar e devem ter algum cuidado com isso. 
Mas nisto a estratégia é muito simples, o que o Partido Socialista quer dizer é que o concelho da Moita é 
algo sem explicação. Devem entrar ali no Barreiro para o concelho da Moita e aquilo muda tudo ou passam 
do Montijo e aquilo é um terror. Deve ser isto, mas não é verdade porque a verdade é que os serviços que 
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estão dependentes das autarquias no concelho da Moita em nada são piores do que os outros concelhos 
do lado, nalguns casos são melhores. Comparem o estado das escolas básicas do primeiro ciclo que não 
envergonham ninguém na Área Metropolitana de Lisboa. Comparem, mas podem comparar desde o 
Barreiro até Lisboa ou onde quiserem, comparem os serviços de águas e esgotos, na rapidez, no serviço, 
na eficácia, comparem a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Comparem. Comparem o tipo de 
atendimento que se faz nos balcões que o município tem e que as freguesias têm. Comparem. Comparem, 
Comparem. Agora não vão comparar é outras coisas, mas o próprio pode comparar. 
Comparem lá qual foi a obra ou as obras que o governo fez no concelho da Moita no último mandato, nos 
últimos quatro anos. Zero. Zero. Zero. Portanto, zero obras em quatro anos e depois comparem, mas 
comparem o que é da responsabilidade das juntas e das câmaras e o que é do governo, e com promessas, 
porque houve promessas que não foram cumpridas. 
Portanto, a estratégia não funciona nem nunca vai funcionar porque não vão deixar. Estão aqui há horas 
a ouvir “que na Moita não presta”, “isto na Moita é esquisito”, “não sei bem como é que isto funciona”, 
“não sei bem como é que é aquilo”, “os outros são todos melhores do que nós”, que foi o que ouviram 
aqui, mas a verdade, e é a verdade, é que não é assim, mas também não ouviram nenhuma proposta nem 
nenhuma solução a não ser baixar a receita e aumentar a despesa. Não há uma proposta que o Partido 
Socialista trouxesse aqui hoje que diga assim “devemos fazer este equipamento”, “devíamos fazer esta 
coisa assim assim”, mas com seriedade, ou seja, “como o orçamento é curto não fazemos isto, fazemos 
aquilo”. A isto chamam-se opções e a bancada do PS não tem, a opção do PS é criticar as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da Câmara. A opção do PS não é apresentar solução. 
Para terminar e porque falaram em pontes e em geografia, que é um tema que gosta, na Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e no Barreiro, já que querem falar noutros concelhos, estão com uma particularidade 
incrível, e ainda por cima com promessas adiadas, com o futuro adiado, porque estão no final da linha do 
comboio e no final da autoestrada. Acaba ali os comboios e acaba ali a autoestrada, pelo que se isto não 
é extremo não sabe o que será. Façam a ponte, está na vossa mão. A ponte Barreiro-Chelas que estão a 
adiar por mais dez anos, façam-na porque precisam da ponte, Se fizerem a ponte aposta, e de caras, que 
aquele desenvolvimento que referiram, que não é desenvolvimento é crescimento, porque uma coisa é 
crescer outra é desenvolver, que aconteceu no Montijo, acontecerá na Moita com mais condições. Aposta. 
No Montijo o que viram foi prédios, prédios, prédios, prédios. Têm ruas inteiras no Montijo onde não há um 
comércio. Ruas inteiras, mas as pessoas foram para lá porque era mais barato. Façam a ponte. Façam a 
ponte. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Vai ser sintético até porque boa parte daquilo que tinha para dizer já foi dito. Já está nesta Assembleia 
Municipal desde 2013 e habituou-se a ouvir do PS, constantemente, “redução de impostos, redução de 
impostos, redução de impostos”. Na reunião de sexta-feira e na de hoje ouviram falar em exemplos de 
redução do IMI para valores estapafúrdios, agora falaram também na devolução do IRS e só isto daria 
alguns milhões a menos para o município poder fazer aquilo que tem que fazer, mas estes impostos, em 
todos os municípios, correspondem a menos de cinco por cento da receita fiscal e o Partido Socialista tem 
hipótese de reduzir noventa e cinco por cento da carga fiscal do país e não o faz, pelo contrário. Não o 
fazem, aumentam, mas depois vêm para as câmaras, que são o parente pobre da administração pública, 
dizer “reduzam vocês o IMI”, “reduzam vocês a derrama”, “devolvam o IRS”, para as câmaras não poderem 
fazer aquilo que têm que fazer. Aliás, o objetivo do Partido Socialista tem sido sempre, já de há muito 
tempo, e lembra-se que há uma série de anos apareceu aqui um senhor a dizer que a Moita parece a 
Roménia, o de denegrir o concelho da Moita, não há outro objetivo a não ser denegrir o concelho da Moita. 
E ao denegrir o concelho da Moita esquecem-se de olhar ao redor, e olhando ao redor veem a tal folha que 
alguém já falou aqui hoje que tem a evolução anual do número de empresas nos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa e isto é muito simples, é que em dois anos todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa passaram de evolução negativa para positiva e isto foi, de certeza, porque um 
município qualquer do PS, um apenas, fez medidas para que todas as empresas passassem a ir para todos 
os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, ou então não, ou então foi a conjuntura económica que, 
realmente, mudou no país e é isso que faz crescer as empresas. O que este gráfico mostra é que a 
conjuntura económica do país faz, realmente, aumentar a economia no país, no seu conjunto. 
Em relação à estratégia do Município sabem que não vivem no paraíso, mas também não vivem no inferno, 
estão ali algures no meio, estão na península de Setúbal e, por acaso, nestas questões do 
desenvolvimento, uma das coisas importantes que podem ver é o índice de envelhecimento e o país está 
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a envelhecer, estão a perder população. Acontece, por acaso, mesmo por acaso, que o índice de 
envelhecimento para a Moita está mais ou menos na média, portanto, mais uma vez, não estão nem no 
paraíso nem estão no inferno. 
A estratégia que têm tido ao longo de décadas, e são pioneiros na Área Metropolitana de Lisboa em 
recuperar a área ribeirinha, são pioneiros e quanto a isso não há dúvida porque o parque Zeca Afonso foi 
uma recuperação urbanística, uma operação de regeneração urbana ainda no final dos anos oitenta que 
foi um projeto pioneiro no nosso país, e depois disto, a partir do momento em que os municípios foram 
confrontados com a transferência das escolas do primeiro ciclo, outra das apostas deste município tem 
sido reabilitar as escolas e é isso que tem sido feito, e não é por acaso que há muitas crianças que, neste 
momento, moram noutros municípios, mas que têm os avós no nosso concelho e que colocam lá as 
crianças porque as nossas escolas de primeiro ciclo são melhores do que muitas das que estão nos outros 
municípios. As escolas que são da responsabilidade do governo do Partido Socialista não têm tido obras 
nenhumas, portanto, aí os pais escolhem colocar os seus filhos fora do nosso concelho, e isso é um 
problema para todos. 
Aquilo que o município tem estado a fazer, e nos últimos anos é uma questão que tem estado cada vez 
mais premente, que é a reabilitação urbana, gostava de perguntar ao Sr. Presidente acerca do tipo de 
intervenção que vai ser feita no Largo do Descarregador para perceberem, no conjunto daquela operação, 
qual vai ser a utilização daquele espaço entre a Caldeira, o Palacete e o Largo porque, do que lhe parece, 
e não tem a certeza, aquilo é exatamente aquilo que querem porque querem fazer cidade, querem fazer 
sítios de convívio onde as pessoas vão, onde as pessoas se encontrem, que é aquilo que o seu camarada 
e amigo Nuno Cavaco disse que não foi feito noutros municípios que cresceram, porque fizeram 
urbanizações, não fizeram cidade, e o que querem fazer é cidade, o que é muito diferente. 
Outra questão tem a ver com uma verba substancial de setecentos mil euros para ações de eficiência 
energética porque queria perguntar quais são, exatamente, essas ações, bem como perguntar, uma vez 
que o Balcão do Munícipe também é uma aposta do município na proximidade aos seus munícipes nas 
várias freguesias, se o processo está terminado ou se pensam que, nos próximos tempos, poderá existir 
mais serviços no Balcão do Munícipe ou abrir novos balcões noutras localizações. 
Gostava também de saber em que ponto é que está o projeto “Moita Património do Tejo” porque acha que 
é um projeto que orgulha a todos e de que modo é que a Câmara avalia a sua possibilidade de 
compatibilização, se é que ela é possível, com a possível entrada daquele grande farol de desenvolvimento 
que há de ser, ainda que esperem que não seja, o aeroporto na base aérea número seis. 
Por último quis também perguntar qual o peso da cultura neste orçamento, só para comparar 
relativamente ao peso da cultura no orçamento de Estado. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Depois de ouvir o Sr. Nuno Cavaco a divagar sensivelmente doze minutos sem falar de nada das GOP, sem 
fazer uma pergunta ao Presidente, e depois de ouvir o Sr. João Figueiredo a falar nove minutos em que só 
os últimos três é que foram de perguntas ao Presidente, porque de resto falaram do orçamento de Estado, 
atacaram o PS, quase que lhe apetecia ficar aqui uma hora a divagar sobre as várias intervenções que 
ouviu aqui esta noite, mas vai tentar ser muito sucinto. 
E para o vereador Miguel Canudo não lhe dizer o que costuma dizer quando têm estas discussões, que o 
acusa de dizer sempre o mesmo, mas é difícil dizer algo muito diferente porque os orçamentos também 
são quase sempre o mesmo, e antes de tecer algumas pequenas criticas a este orçamento, quis abordar 
dois pressupostos porque sabe que por questões estruturais, endógenas e até culturais, o concelho da 
Moita, como quase todos os concelhos, não é difícil de notificar. Tem uma estrutura de pessoas que vieram 
para cá trabalhar para as fábricas da CUF, vieram das beiras trabalhar para os campos e essa estrutura, 
por natureza, com um nível de educação à partida logo mais baixo, e as coisas têm vindo a melhorar, claro, 
mas é já um concelho, por natureza, pobre por estas razões, e depois, se estivesse no lugar de algum dos 
vereadores, admite que não sabe se conseguia fazer melhor, o que sabe é que fazia diferente. 
Quis dar os parabéns por um dos programas que está nas Grandes Opções do Plano, e ainda hoje esteve 
a falar com uma das pessoas que propôs ou que teve intervenção direta nesse programa, e apesar de não 
saber o seu nome é um programa de apoio a pessoas com alguma deficiência, com vista à sua integração 
no mercado de trabalho. Acha muito interessante, é um programa pequeno, mas que acha muito 
interessante, e também quer dar os parabéns áquilo que aparenta ser a intervenção no cais de Alhos 
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Vedros, o problema é que continua a faltar neste orçamento, como em todos os outros, um “golpe de asa”, 
não há nada que diga “é agora”. É mais um orçamento, não há nada que seja realmente distintivo. 
O Sr. João Figueiredo falou numa obra que acha emblemática nestes quarenta e tal anos de gestão 
camarária da CDU, e lembra-se como aquilo era antes, que foi a construção do parque Zeca Afonso, e acha 
que é a obra mais estruturante do concelho, mas tirando isso falta o tal “golpe de asa”, daí que ache que 
tem que haver alguma coisa diferente. Sabe, como o Sr. Eduardo Teixeira disse, que foi isto que foi 
sufragado pelos eleitores, é este o caminho, mas também é por causa deste caminho que seguem ao 
longo de décadas que continuam, e isto são dados oficiais do INE e não são alguns dados que o Sr. João 
Figueiredo referiu que são índices minimamente interessantes, mas este é um índice que ninguém gosta 
de ouvir, que no índice de poder de compra dos concelhos, segundo dados do INE de 2017, o concelho da 
Moita continua a estar em último lugar. Na península de Setúbal só Alcácer do Sal é que está ligeiramente 
atrás, continuam a ter uma média mais baixa que a média do Alentejo, continuam a ter uma média mais 
baixa que a média do Algarve, que a média dos Açores, que a média da Madeira, que a média da região 
de Aveiro, que a média do Minho, e não acredita que a Câmara da Moita faça isto intencionalmente, acha 
que fazem o melhor que podem, mas considera que é por isto que acha que fazia diferente porque, na sua 
perspetiva, este caminho só os leva por este caminho em que se mantêm. 
Já que os Srs. Eduardo Teixeira e João Figueiredo lhe mandaram uma ou duas indiretas, ainda que não 
quisesse voltar a falar no IMI, e falaram aqui em cem mil euros, mas não sabe como é que chegaram a 
esses cálculos, ou então já não sabe matemática, porque a redução que implica os zero virgula zero cinco 
por cento da taxa representa de receita para o município menos oito mil quinhentos e trinta e sete euros 
e não cem mil como falaram aqui, pelo que gostava que lhe apresentassem as contas. Oito mil quinhentos 
e trinta e sete euros é a verba que o município cobra a menos e como o Sr. Presidente na última reunião 
o chamou de demagogo, depois de ter falado o que já não lhe deu hipóteses de responder, esclareceu que 
o que acha é que na altura que a população tinha mais problemas de liquidez, em que havia menos 
rendimento na população, era nessa altura sim que a Câmara tinha um instrumento que podia ajudar as 
famílias e aí sim ter reduzido, mas continuava a poder reduzir agora, e não são milhões, eram oitocentos 
e tal mil euros a menos. 
Até admite que tenha um peso e que não possam agora fazer isso, não está a dizer para tirarem zero 
virgula zero cinco por cento em vez de tirarem zero virgula zero zero cinco por cento, não está. Só deu os 
valores como cálculo e não deu o seu exemplo por interesses próprios, deu o seu exemplo para as pessoas 
perceberem bem o que significa a redução do IMI, que significa, no seu exemplo, que paga oitocentos 
euros por ano, pagar menos um euro e cinco cêntimos, é só isso. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Desconhecia que a Câmara só tinha sete por cento do capital da Amarsul e que não tem poder para 
influenciar o funcionamento da empresa, mas é certo que há funcionários da Câmara que estão a trabalhar 
lá pelo que questiona se isso não será suficiente para influenciar o funcionamento da Amarsul. 
Outra questão que verificou há dias é que retiraram, no Gaio, dois contentores, um de cada rua, e juntaram-
nos numa rua em que do lado esquerdo estão carros estacionados e do lado direito estão os dois 
contentores. Os carros passam, mas não quer dizer que um dia qualquer não vá alguém bater nos 
contentores que estão no pavimento. 
Relativamente ao desporto gostava de saber se por parte da autarquia, neste orçamento, está previsto 
apoiar os clubes no período de férias porque, no caso do futebol, os jovens naquele período não pagam 
receita, portanto, há despesas com a manutenção que se têm que fazer porque se não o fizerem as coisas 
estragam-se, nomeadamente, os relvados e ficam sem condições para poder ser utilizados. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Pediu desculpa porque não quer estar a dilatar mais os trabalhos, mas não acusou nem criticou a atuação 
do município relativamente ao acolhimento dos migrantes, limitou-se a perguntar qual a diferença de 
tratamento para a multiculturalidade que teve um subsídio em 2015 que depois desapareceu e passou a 
falar-se apenas na integração de migrantes, porque multiculturalidade é uma coisa, integração ou 
aculturação é outra completamente diferente, portanto, aquilo que falou não foi aquilo que foi entendido, 
provavelmente foi por dificuldade de expressão da sua parte. 
Relativamente à reutilização dos livros escolares, na sua opinião pessoal, o grande problema começa na 
qualidade do livro em si porque não são livros cosidos, não são livros cartonados, são livros com a lombada 
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colada numa capa mole de cartolina, que é a forma mais barata de fazer o livro, porque os livros eram e 
são concebidos com muitas páginas para serem escritas diretamente no dito cujo livro. Quiseram acabar 
com os manuais teóricos e os cadernos de trabalho e misturaram tudo no mesmo volume e, na medida 
em que os alunos vão fazer os seus registos no próprio livro, automaticamente, esse livro já fica estragado 
porque mesmo que os registos sejam feitos a lápis ao apagar o livro não fica virgem, portanto, a dificuldade 
da reutilização começa na fraca qualidade física dos livros. Por outro lado, há outra questão de 
organização, e não conhece só o sistema educativo português, por força das circunstâncias da sua vida 
profissional, e pode dizer que há outros sítios onde os livros são postos à disposição dos alunos pelas 
escolas, sem este folclore todo de ir às livrarias encomendar, e depois as pessoas vão lá e os livros não 
estão e chegam ao natal e há alunos que ainda não têm livros para certas disciplinas, o que acontece é 
que se a escola tiver uma bateria de livros que seja fisicamente reutilizável, porque é assim que acontece 
noutros sítios, os alunos chegam ao fim do ano e entregam na escola o livro que lhes foi emprestado pela 
escola, e isto ao nível da escolaridade obrigatória. Portanto, quem quiser tem sempre a liberdade de ir às 
livrarias adquirir os livros, mas a escola é que deve ser responsável por essa bateria de livros a 
disponibilizar aos alunos, e isso é uma possibilidade, mas depende sempre da qualidade física dos livros 
que são utilizados, e que é má. 
Quanto à recolha de resíduos sólidos também conhece outros processos de recolha e reciclagem de 
resíduos sólidos pelo que, se tiverem algum interesse, e não vale a pena estarem aqui a debater isso, mas 
calcula que uma das comissões permanentes poderá tratar desse assunto, e gostaria de participar 
nalguma das reuniões dessa comissão e discutir a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos 
que são regra noutros países da união europeia. 
Por último, referiu que não defende o acordo ortográfico, longe de si tal ideia, e felizmente não é obrigada 
a cumpri-lo e nos seus trabalhos não cumpre o acordo ortográfico, daí que também tenha entregue para 
ficar apenso à ata o manifesto contra o acordo ortográfico que foi assinado por milhentos intelectuais, e 
outros não intelectuais, deste país. 
 
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 
Tinha feito a conta, e partindo de uma receita previsível para este ano da ordem dos seis milhões e 
oitocentos mil euros o decréscimo é noventa mil euros, mas isso depende do ponto de partida, todavia a 
ordem de grandeza é de facto esta. 
Depois não sabe de onde é que vem esta ideia, da Câmara não é seguramente, de integração ser o mesmo 
que aculturação, pelo contrário, o que querem mesmo é uma integração com respeito pela 
multiculturalidade, e é isso que têm praticado ao longo dos anos, portanto, estes conceitos estão muito 
longe das suas intenções e não estão, aliás, expressos em lado nenhum. 
Os apoios para os clubes não são para o mês das férias ou para o mês do natal ou para outro mês qualquer, 
os apoios para os clubes são para o ano, são para apoiar a sua atividade, e os clubes gerem-nos e solicitam-
nos de acordo com aquilo que se propõem fazer e de acordo com as necessidades que têm, e são 
atribuídos para ajudar a desenvolver as suas atividades. 
Depois, sobre as questões de não haver “golpe de asa”, e já agora, têm de partir de um princípio, ou seja, 
as competências das autarquias são o que são, não mudaram, portanto, o orçamento de qualquer 
município português, naturalmente, tem que consagrar o essencial da sua atividade ao desempenho das 
suas competências, daquilo que são as suas obrigações de prestação de serviço público, e isto é assim na 
Moita e é assim noutro lado qualquer. Aliás, se compararem a estrutura de qualquer orçamento de 
qualquer município, veem que a estrutura, no essencial, não se altera, exatamente, porque ela decorre 
das obrigações que têm. Sobre a questão do “golpe de asa” não sabe ao que é se chama “golpe de asa” 
porque todos os anos fazem investimentos, todos os anos têm promoção que pede messas a qualquer 
outro município da região do ponto de vista da cultura e do desporto, têm um ordenamento do território 
que foi pioneiro e que continua a ser perfeitamente atualizado, portanto, isto do “golpe de asa” é só uma 
frase, um chavão, uma frase feita, não é mais do que isso quando, na prática, não se traduz em coisa 
nenhuma. 
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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 um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções, sendo nove do PS, uma 
independente. 
 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista absteve-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o 
ano de 2020. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020 afirmam-se pela continuidade e, no fundamental, 
pouco se distinguem dos seus antecessores. Face a um contexto de estagnação do Concelho que é 
claramente estrutural, como o demonstra a evolução dos indicadores de desenvolvimento, a CDU continua 
a demonstrar a sua indisponibilidade para o reformismo. 
A visão para o Concelho refletida neste documento é a de conformação com uma fasquia baixa, e 
inadequada para fazer face aos desafios que este enfrenta precisamente porque a CDU permanece 
incapaz de qualquer autoavaliação. 
O poder local, porém, não se esgota na gestão corrente. Os cidadãos deste Concelho merecem dos seus 
eleitos que assumam a ambição na defesa dos interesses das populações e na valorização do território. 
Ao invés a CDU prefere o autoelogio a uma política que limita o Concelho. 
É aliás sintomático que nas GOP e Orçamento de 2020 surja como bandeira o combate à descentralização 
de competências. Em vez de ver o alargamento da possibilidade de intervenção da autarquia como uma 
oportunidade para fazer a diferença na vida das populações, a CDU rejeita-o. 
E ao contrário da proclamação de desrespeito pela autonomia local e de asfixia financeira do município, o 
Governo assumiu o compromisso para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, de forma faseada, e 
nesse sentido vai a determinação de as autarquias passarem a receber uma participação na receita do 
IVA cobrado no alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Aliás, mais uma vez as 
transferências correntes continuam a ser destacadamente a principal fonte de receita do município. O que 
não muda é a incapacidade da CDU gerar receita própria para o município, e a constante 
desresponsabilização. 
O concelho da Moita com a sua posição geográfica estratégica e a sua riqueza cultural e natural não está 
de forma alguma condenado à estagnação. Não se vislumbra, porém, nestas GOP e Orçamento de 2020 
estratégia alguma para o desenvolvimento económico do Concelho, ainda para mais num contexto em que 
surgem novas oportunidades com a construção do Aeroporto do Montijo, apenas mais do mesmo sem as 
políticas de atração de investimento e sem o rasgo e a inovação que se impunham para inverter a 
estagnação do Concelho. 
Por estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Socialista abstém-se como nota inequívoca de 
desvinculação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Os deputados municipais do Bloco de Esquerda entendem que nas Grandes Opções do Plano/2020, entre 
outras são feitas referências e previsões de intervenção da requalificação urbana nos núcleos mais 
degradados do nosso concelho, continuamos, no entanto, a reafirmar a pertinência e urgência de uma 
intervenção real, para que se verifique uma alteração do estado de degradação nalguns prédios e espaços 
públicos. 
Consideramos que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é exemplo o Moinho de 
Vento no Gaio, o Palacete dos Condes de Sampaio no Cais de Alhos Vedros, ou as instalações da antiga 
sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar passos reais na museologia no Concelho da Moita, que valorize 
a nossa história local, e a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa comunidade, quer para 
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quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do Mestre José Lopes no 
Gaio. 
Foi marcante nestes dois anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura “Moita Património 
do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de 
desenvolvimento existentes junto ao rio. 
Também por estas razões, entendemos que o combate às agressões ambientais de que o rio e as suas 
margens são vítimas, deve ser considerado para intervenção prioritária, tendo em conta a defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do Concelho da Moita. 
Consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de um local de embarque junto 
ao Rosário, como uma das freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 
As razões que nos levaram a votar favoravelmente as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 
prendem-se com o reconhecimento de: 
a) Um maior envolvimento de toda a vereação, mais informação, ponderação e responsabilidade colegial, 

evoluindo deste modo a caminho de uma democracia que há muito reclamávamos; 
b) Continua o GOPO/2020 apesar dos condicionalismos impostos pelo poder central a reduzir a dívida, 

podendo assim a breve prazo, virem a ser concretizadas obras de que o concelho muito necessita; 
c) Integra o mesmo GOPO/2020 a intenção de concretizar algumas das reivindicações por nós 

sistematicamente apresentadas ao longo dos últimos anos. 
Apesar do nosso voto favorável não deixamos, no entanto, de continuar a alertar para a necessidade futura 
de uma autarquia, livre do enorme peso da dívida, avançar para a implementação de um orçamento 
participativo. 
O voto favorável do Bloco de Esquerda, às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, é coerente 
com os princípios de uma melhor qualidade de vida, que defendemos para o Município da Moita e para os 
cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 25 de novembro de 2019 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
Declaração de Voto da CDU proferida por Eduardo Teixeira 
“A aprovação das GOP e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, ocorre sem que ainda esteja 
aprovado o Orçamento de Estado (OE) para o próximo ano e logo sem que se conheçam quais as verbas e 
os critérios deste, em matéria de transferências para as autarquias locais e sem se saber quais os 
investimentos da administração central no nosso concelho. 
Ao deliberarmos sobre o Orçamento Municipal não se pode deixar de ter em conta os reflexos locais das 
políticas inerentes ao OE, documento que é determinante nas políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
Em matéria de investimentos da administração central no concelho queremos que sejam cumpridas pelo 
governo as muitas promessas que o PS debitou em períodos eleitorais. 
Que sejam cumpridas, nomeadamente as promessas do PS em “investir na qualidade dos serviços 
públicos”, construindo e modernizando as instalações em serviços da responsabilidade do poder central, 
dotando-os com mais meios humanos, qualificando-os e com os equipamentos necessários.  
Queremos que se concretize a construção dos Pavilhões Desportivos em falta nas escolas Fragata do Tejo, 
Secundária da Baixa da Banheira, EB 2+3 do Vale da Amoreira e Mouzinho da Silveira, a requalificação da 
escola e pavilhão da D. Pedro II, que seja construído o quartel da GNR na Moita, a esquadra da PSP na 
Baixa da Banheira, que haja médico de família e cuidados de saúde dignos para todos os cidadãos, 
serviços de forças de segurança qualificados, em proximidade ao cidadão, transportes públicos em 
quantidade e em boas condições, para só referir algumas dessas promessas que o PS tem há muito para 
cumprir neste concelho. 
Continuam a sentir-se os malefícios e os atrasos provocados pelo quadro político e económico, 
subordinado a políticas de direita, que conduziram o país à sujeição aos interesses do capital e ao 
empobrecimento, assentes no memorando de entendimento com a troica, subscrito em 2011 por PS, PSD 
e CDS/PP. 
Exemplo dessa subserviência é o erro estratégico do projeto para a construção do “apeadeiro 
aeroportuário” que o governo do PS quer aprovar, permitindo que a multinacional VINCI construa no 
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Montijo em pleno estuário do Tejo, em área inundável, em prejuízo da avifauna, do ambiente e 
principalmente da segurança e do bem-estar das pessoas deste concelho. 
As políticas da troica têm servido também para atacar a autonomia do Poder Local Democrático, política, 
administrativa e financeiramente, estando ainda por repor direitos sociais e poder de compra dos 
trabalhadores e funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que foram e continuam a ser dados altos 
benefícios aos grandes grupos económicos e financeiros. 
Portugal tem um dos mais baixos salários mínimos da Europa pelo que é de lamentar que o governo teime 
na tacanhez dos baixos salários, comprovada pelo anúncio da atualização do salário mínimo nacional no 
limiar da sobrevivência. O país não se desenvolve com salários tão baixos e com uma parte significativa 
da população ativa do concelho da Moita, principalmente os jovens, a receber o salário mínimo, se esta 
medida se fosse mais ousada traria um impacto muito positivo na economia local. 
Os orçamentos de estado não têm resolvido o incumprimento da Lei de Finanças Locais, continuando a 
prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação. Esta situação retira anualmente cerca de um milhão 
de euros ao Município da Moita, para além dos 51 mil euros em 2020, acrescentados aos mais de 750 
mil já pagos nos últimos anos ao Fundo de Apoio Municipal e de muitos outros impostos encapuçados que 
revertem para a administração central, como seja o caso da TRH e da TGR. 
Em resultado de um modelo de negócio e de regulação baseado na entrega a privados de monopólios 
naturais, como a recolha de resíduos, a tarifa a cobrar ao município pela AMARSUL em 2020, definida pela 
Entidade Reguladora ERSAR e com a concordância do governo, sofrerá um aumento de cerca de 45%. A 
par desta, a TGR - taxa de gestão de resíduos, que é uma receita da administração central sofrerá um 
aumento de cerca de 20%. 
O aumento dessas tarifas é muito penalizador, o encargo com a deposição de resíduos na Amarsul terá 
um aumento de mais de 300 mil euros, que a ERSAR determina que o município tenha que vir a fazer 
refletir nas tarifas a aplicar aos utilizadores finais, ou seja ao consumo doméstico das famílias, que são a 
maior parte dos consumidores do concelho. 
É uma medida injusta resultante da privatização para o Grupo Mota Engil, de empresas que foram criadas 
com o investimento público, nomeadamente dos municípios, como é o caso da Amarsul, em benefício de 
um grupo económico, que tem um ex-ministro e destacado militante do PS como vice-presidente do 
conselho de administração.  
A Lei da transferência de competências para as autarquias e a de alteração à Lei do Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovadas no final da sessão legislativa passada 
na assembleia da república, confirmam 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, sem que existam as devidas 
compensações financeiras. Apesar do Município da Moita ter podido para já rejeitar tais medidas, estas 
transferências a efetivarem-se, serão uma ameaça, que numa perspetiva de médio prazo terão 
consequências nefastas nas finanças municipais, na orgânica interna do município e no serviço prestado 
à população. 
Por vontade do PS, continua ainda sem ser corrigido o golpe no exercício da democracia representativa e 
participativa, que significou a extinção, pelo governo do PSD/CDS, de 1.168 freguesias, em que mais de 
14 mil cidadãos deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas comunidades, 
pelas suas terras. 
A proposta para a criação de um plano nacional para a Cultura, com o objetivo de alcançar 1% do OE para 
o sector, foi chumbada pelo voto contra do PS e a abstenção do PSD. Significa isso, que o apoio à cultura 
e às artes no Concelho da Moita, contará quase só com o apoio das autarquias. 
Apesar deste contexto difícil, as GOP e o Orçamento, permitem avançar na concretização dos 
compromissos com a população e os trabalhadores, na valorização do Concelho e na prestação do serviço 
público de qualidade em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para todos, no 
apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no 
desenvolvimento económico e a segurança e a proteção civil. 
Destacar assim: 
-A participação, conjuntamente com os restantes Municípios da AML, no sistema de passes metropolitanos 
com custos controlados à disposição da população, representando um investimento do Município da Moita 
de 792 mil euros em 2020; 
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- As candidaturas apresentadas no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente para investimentos na 
mobilidade urbana sustentável e na requalificação das Zonas Ribeirinhas da Moita e de Alhos Vedros, 
nomeadamente no Cais do Descarregador; 
- O projeto estratégico “Moita Património do Tejo”, com o objetivo da preservação e valorização do 
património ribeirinho e a salvaguarda do saber-fazer das embarcações típicas do Tejo, caminhando para 
uma candidatura dessa arte a património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO; 
- Os investimentos na requalificação do espaço público e na regeneração urbana, com medidas de 
incentivo à reabilitação do edificado degradado, como sejam a isenção total de taxas urbanísticas e a 
disponibilização de benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI, IMT, IRS e IVA nas áreas definidas de 
reabilitação urbana, ARU; 
- A modernização e renovação das infraestruturas municipais de abastecimento de água e de saneamento 
e a beneficiação das estradas e arruamentos, com um investimento de 2 milhões de euros;  
- Ações de eficiência energética, nomeadamente para a substituição de todas as luminárias do concelho 
por modelos com tecnologia LED; 
- Investimentos também muito significativos da educação, um pouco por todo o Concelho, nos transportes 
escolares e nas refeições escolares; 
De sublinhar também outras ações e projetos de valorização do Concelho, participação, cidadania, 
promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, bem como no apoio social aos alunos 
carenciados, à educação, os protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia e os apoios 
ao movimento associativo. 
Destacar ainda o esforço municipal e o investimento no âmbito da construção do novo centro de saúde da 
Baixa da Banheira, equipamento da responsabilidade da administração central, obra protocolada com esta 
em resultado da reivindicação persistente das autarquias e da luta da população. 
Em conjugação com diversos parceiros, o município continuará a definir e a desenvolver intervenções de 
combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas sociais que se ajustem 
às necessidades permanentes da população e que sejam encontradas através da comunidade e em 
parceria. 
As GOP e o Orçamento e do Município da Moita, são uma proposta merecedora de confiança na autarquia 
e nos seus trabalhadores, honram os compromissos do programa eleitoral que a CDU apresentou à 
população do Concelho, nas eleições autárquicas de 2017, o qual colheu o voto maioritário da população. 
São documentos de compromisso que assumem um projeto de desenvolvimento local e de participação 
cidadã, em prol de um Concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
De acordo com o regimento deveriam suspender a sessão para uma terceira reunião, mas o regimento 
também diz no seu artigo vigésimo sétimo, ponto dois, que “A duração de cada uma das reuniões da 
Assembleia Municipal não deverá exceder as 3 horas e 30 minutos consecutivas, com a possibilidade de 
30 minutos de prolongamento, se em causa estiver a conclusão de um ponto da ordem do dia já iniciado.” 
Uma vez que têm quatro pontos que com a discussão que já foi feita, em que inclusive foi abordado o 
mapa de pessoal e com a prática que têm tido ao longo dos anos, que a grande discussão é nas Grandes 
Opções do Plano, não se justificará fazer uma nova reunião, razão pela qual a Mesa apelou a que todos 
acompanhassem, mas como é a esta Assembleia que compete decidir, a Mesa propôs que continuassem 
esta reunião até terminarem a ordem do dia. 
Assim, submeteu a proposta da Mesa da Assembleia Municipal a votação. 
 
 
Submetida a proposta de continuidade da reunião a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 17 
votos a favor, onze votos contra e duas abstenções. 
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12 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
30/10/2019: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de onze lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2020, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
822 postos de trabalho. 
Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2020, dos 822 
postos de trabalho, 759 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 12 encontram-se cativos/vagos, 40 vagos e 11 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O mapa de pessoal proposto tem poucas variações, o que pretendem é manter lugares vagos para permitir 
a incorporação de trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, e manter os procedimentos 
concursais em desenvolvimento e daí a proposta de se criarem seis lugares de assistente operacional, três 
lugares de assistente técnico e ainda dois lugares de técnico superior para permitir, de facto, esta gestão. 
 
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 maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove abstenções do PS, 
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13 - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Tendo presente uma estratégia racional de conservação e reabilitação dos arruamentos no concelho da 
Moita e o seu enquadramento e oportunidade no quadro das finanças municipais, foi desenvolvido um 
levantamento exaustivo dos arruamentos municipais cuja camada de desgaste se encontra muito 
deteriorada e que cumpre reabilitar no curto e médio prazo. 
Com base no levantamento e análise efetuados pelo departamento de obras municipais e serviços urbanos 
foi elaborada a memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o 
tipo de intervenção a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e 
conforto para os seus utilizadores. 
Também e no âmbito do trabalho efetuado foi feita uma avaliação às infraestruturas de abastecimento de 
água existentes nos troços a intervencionar por forma a salvaguardar que esta não obrigará, a médio prazo, 
o município a intervir sobre uma obra recentemente executada. 
Desta feita, e porque o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas nos 
documentos anexos é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar 
com meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Programa. 
Assim, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste 
empréstimo, designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 
• Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 

desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de €2.183.000 (dois milhões cento e oitenta e três mil euros), devendo para o 
efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, 
SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral, SA; e Banco 
Bankinter, SA, tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de referência: Euribor a 6 
meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de utilização: até 2021. 

Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, considerando que o montante de investimento em causa 
excede 10% das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020, que a 
contratação do empréstimo em referência seja levada a discussão e autorização prévia da assembleia 
municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não se vai alongar porque aquando da apresentação do plano de atividades falou desta intenção, portanto, 
trata-se da autorização desta Assembleia para se desenvolver o procedimento de contratação de um 
empréstimo para financiar o programa municipal de repavimentações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende um esclarecimento uma vez que é referido no segundo parágrafo os “documentos que se juntam 
em anexo e fazem parte integrante da presente proposta”, mas não foi remetido nenhum anexo, o que já 
confirmaram na área reservada e que poderá ter sido por lapso. Mas isto também vem um pouco ao 
encontro daquilo que falaram na última reunião sobre uma ata, logo, não existindo essa informação, como 
é que poderão votar este ponto. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Há pouco colocou uma questão muito simples em relação aos pavimentos, em que não obteve resposta, 
mas o que pretende saber é se compensa ou não compensa o método antigo em que isto era feito por 
pessoal da casa ou se com a nova metodologia é mais favorável, ou seja, mandar fazer fora contraindo 
empréstimos para o efeito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que o que vem à Assembleia, uma vez que o “investimento em causa excede 10% das 
despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para 2020”, é a autorização para a execução 
do empréstimo e não a discussão do mapa dos arruamentos, que terá sido discutido na Câmara Municipal, 
ou seja, a interpretação da Mesa é que o que vem à Assembleia é a autorização para a contratação do 
empréstimo e não o conteúdo em si. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
A sua dúvida é poder estar a aprovar algo que possa estar a incorrer nalguma ilegalidade, pelo facto de 
dizer aqui taxativamente que essa documentação “é parte integrante desta proposta”, portanto, tem 
alguma relutância em votar a mesma sem estar devidamente suportado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Insistiu novamente que esta proposta vem da Câmara e que aquilo que se refere à intervenção da 
Assembleia Municipal é a parte final, ou seja, “Mais proponho, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º, 
considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no projeto de orçamento para 2020, que a contratação do empréstimo em referência seja levada 
a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.”, portanto, não está em causa o conteúdo das 
intervenções ou os arruamentos em causa. É verdade que se o mapa estivesse em anexo teria outro tipo 
de informação para os membros da Assembleia, mas o que está aqui em causa é a autorização do 
empréstimo e é esta a leitura que é feita. 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A execução deste tipo de trabalhos por administração direta foi uma realidade dos anos oitenta e que, 
desde essa altura, não existe. Aliás, nesse período inicial do poder local, o essencial das intervenções em 
todas as áreas era feito por administração direta, mas com o evoluir das necessidades e com o evoluir da 
necessidade de intervenção e de apetrechamento das câmaras isso tornou-se ineficiente do ponto de vista 
económico, ou seja, investir centenas de milhares de euros em equipamentos dos quais não se retira uma 
utilização intensiva e por isso, tanto quanto sabe, a totalidade dos municípios já há mais de duas décadas 
que fazem este tipo de trabalhos, e outros, por contratação de serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou a oposição do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente a esta metodologia, ou então 
têm que alterar a proposta. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que a proposta é da Câmara, logo não é alterável, e que os membros do Grupo Municipal do 
Partido Socialista decidirão a intenção de voto e a assunção da sua responsabilidade. 
Qualquer um dos membros, quando não se sente confortável, assume a sua responsabilidade através da 
sua decisão e aí podem, por declaração de voto, dizer que a decisão tem a ver com insegurança em relação 
áquilo que é proposto. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Em face do esclarecimento solicitou um intervalo de cinco minutos para decidirem a intenção de voto. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou a reunião e a titulo de contributo esclareceu que o que foi aprovado pela Câmara foi o início do 
procedimento de contratação e que mais tarde há de vir, de certeza absoluta, após decisão da Câmara, à 
decisão da Assembleia a contratação do empréstimo, com base nas propostas resultantes do 
desenvolvimento deste procedimento de consulta às entidades bancárias, portanto, o que estão aqui a 
decidir é a autorização para o início do procedimento, em face do valor em causa ultrapassar em dez por 
cento as despesas de investimento. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Tem uma questão porque subverte o papel de fiscalização da própria Assembleia, uma vez que da forma 
como está redigida a proposta, onde refere, mais uma vez, no segundo parágrafo que “(…) foi elaborada a 
memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos que se juntam em 
anexo e fazem parte integrante da presente proposta, onde se encontra programado o tipo de intervenção 
a fazer nestas vias de modo a conferir-lhe as condições(…)”, e depois “(…) e porque o montante estimado 
para a execução do conjunto de obras enumeradas nos documentos anexos é de montante elevado (…)”. 
Portanto, na proposta são referidos várias vezes os documentos anexos que estão aqui a validar com a 
aprovação desta proposta e, na sua opinião, seria mais sensato que estes anexos fossem disponibilizados, 
e pergunta-se, desde já, porque é que não foram disponibilizados aos membros da Assembleia Municipal, 
para que possam deliberar em consciência e com base em todos os elementos e teria sido muito mais 
simples e evitaria esta discussão porque, obviamente, estão a falar de uma aprovação de um empréstimo 
de dois milhões de euros, mas não têm o suporte e não basta apenas dizer que o executivo teve porque 
são órgãos independentes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não estão a aprovar o empréstimo, estão a autorizar, naquilo que lhes compete, porque o valor global do 
empréstimo ultrapassa em dez por cento o montante de investimento, a Câmara a iniciar o procedimento 
com vista ao empréstimo, não estão a decidir sobre o empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Reiterou que a base que está subjacente a esta proposta é um conjunto de pavimentações que não consta 
aqui. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Reiterou que estão a decidir autorizar a Câmara a iniciar o procedimento do empréstimo. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Perguntou o porquê de não terem sido enviados os anexos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que não precisam deles para decidirem. Não precisam deles. É lógico que se viessem junto à 
proposta era muito melhor, mas o que está em causa não é o investimento em si, não é o plano de ação, 
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não é a intervenção nas ruas, não é os centímetros de altura dos pavimentos, não é nada disso, estão a 
decidir, pelo facto de o valor que a Câmara entendeu precisar para o pedido de empréstimo exceder em 
dez por cento o montante do investimento, relativamente à autorização para iniciar o procedimento quanto 
ao empréstimo. É só isso. Pensa que está claro, mas de toda a maneira têm sempre a hipótese de 
expressar claramente, em declaração de voto, que o voto foi neste exato sentido e só neste sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pretende tecer algumas considerações porque ainda que esta tenha sido uma decisão tomada pelo 
executivo e, obviamente, existe a confiança nos eleitos seus camaradas do Partido Socialista, ficam 
desconfortáveis por não lhes ter sido cedida esta informação, e que deveria ter sido no âmbito das suas 
competências enquanto Assembleia Municipal. Esta é, obviamente, uma intervenção necessária porque 
aquilo que está em causa é a degradação evidente em muitas das vias do concelho e, consequentemente, 
a segurança rodoviária e todos os problemas daí subjacentes. O que é de lamentar é a forma como a 
autarquia deixou chegar a este ponto e como está também a criar uma dívida, um investimento a vinte 
anos, o que os leva a interrogar o que é que não foi feito e se haverá outras intervenções com o 
compromisso a vinte anos porque, obviamente, o tempo de vida útil destas repavimentações, 
provavelmente, não acompanhará esse período, bem como questionar o que é que se prevê que seja feito 
no futuro neste âmbito. 
 
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 
Começou por dizer que não têm que fazer esta intervenção através de um empréstimo, basta que alguém 
aqui hoje proponha de onde é que se retiram dois milhões de euros do orçamento e não é preciso ir ao 
banco. Têm um orçamento de trinta e cinco milhões, portanto, podem retirar dois milhões de algum lado, 
só têm é que dizer de onde, o que é que não se faz, quais os equipamentos que se fecham, que ordenados 
que não se pagam, são várias as hipóteses. 
A questão de fazerem agora referiu-a inicialmente, é agora porque agora têm capacidade de 
endividamento, porque têm uma situação favorável, uma conjuntura favorável mesmo do ponto de vista 
dos juros que estão, provavelmente, no nível mais baixo de sempre, portanto, estão numa boa altura para 
fazer uma operação deste género, e os encargos que dela resultarão serão perfeitamente enquadráveis. 
A questão dos vinte anos é aquilo que a Lei de Finanças Locais prevê, ou seja, o legislador, com certeza, 
encontrou boas razões para colocar lá o prazo de vinte anos e também concordam que é bom para a 
autarquia que seja vinte anos. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“O nosso sentido de voto foi tendo em conta que o montante de investimento em causa excede dez por 
cento das despesas de investimento previstas no projeto de orçamento para dois mil e vinte e, nesse 
sentido, autorizar a contratação do empréstimo em referência.” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“Votámos favoravelmente a proposta número cento e setenta e quatro barra doze barra dois mil e 
dezanove apesar da mesma não se fazer acompanhar dos documentos anexos que a mesma refere. O 
nosso voto só é possível pela confiança que temos na vereação que verificaram os respetivos 
documentos.” 
 
Declaração de voto entregue pelo PS 
“O Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta Nº174/XII/2019, apesar da ausência 
dos documentos mencionados na proposta, referidos como parte integrante da mesma, alicerçado na 
confiança nos vereadores do Partido Socialista que aprovaram a proposta submetida a reunião de Câmara, 
e apresentada nesta sede com os documentos anexos e considerando que a votação incidiu na 
autorização para desenvolver o procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo 
de médio longo prazo até ao montante de 2.183.000€, e na medida em que o montante de investimento 
em causa excede 10% das despesas de investimento previstas no orçamento para 2020. Não deixamos 
de reforçar que, pelas competências fiscalizadoras deste órgão, os referidos anexos deveriam ter sido 
disponibilizados, em tempo útil, aos eleitos.” 
 
Declaração de voto do Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Votei favoravelmente este ponto atento e consciente que a minha decisão incide somente sobre o início 
do procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de dois virgula cento e oitenta e três milhões de euros e por este valor exceder em dez por cento 
das despesas de investimento previstas no orçamento para dois mil e vinte aprovado no ponto anterior.” 
 
 
14 - Contrato de gestão de eficiência energética – Autorização de encargos plurianuais com iluminação 

pública 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/11/2019: 
 
“Através da deliberação da Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2019, foram tomadas as decisões 
de contratar e escolha do procedimento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28.02 e 
artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e 
n.º 42/2017, de 30 de novembro e doravante designado como CCP. 
Em execução da sobredita deliberação da Câmara Municipal foi aberto procedimento para, determinação 
de adjudicatário em contrato de gestão de eficiência energética, destinado à implementação de medidas 
de melhoria de eficiência energética no sistema de iluminação pública no concelho da Moita, através de 
convite, endereçado, em 26 de março de 2019, a todas as empresas de serviços energéticos qualificadas, 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos, com o nível de qualificação 
2, constantes da lista publicada na página oficial da DGEG neste mesmo dia.  
A Câmara municipal aprovou em reunião de 28 de agosto de 2019, nos termos da proposta e do clausulado 
do caderno de encargos e demais peças que integram o processo de procedimento, a adjudicação à 
Empresa Ferrovial Serviços, SA, pelo valor global de 2.924.576,43 € (dois milhões novecentos e vinte e 
quatro quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, 
pelo prazo contratual de dez anos. 
Os encargos decorrentes do presente contrato embora estejam previstos no atual Orçamento e Grandes 
Opções do Plano bem como na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 e 
seguintes, na rubrica “Iluminação Publica” – 320.10 – 04 0602030554, não se prevendo qualquer efeito 
financeiro durante o corrente ano, vem o Tribunal de Contas, em sede de Visto do contrato, solicitar o envio 
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de cópia da ata integral que contenha a deliberação expressa sobre a despesa e repartição de encargos 
plurianuais. 
Desta feita, e porque o contrato agora celebrado produz efeitos financeiros nos dez anos económicos 
seguintes, propõe-se o envio da presente proposta à Assembleia Municipal com vista à autorização da 
assunção dos compromissos plurianuais relativos a iluminação pública decorrentes do mesmo.” 
 
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 obter a possibilidade de responderem de forma clara ao Tribunal de Contas, no âmbito 
de processo de visto prévio ao contrato de gestão de eficiência energética que falou há pouco sobre a 
substituição de luminárias por led, que veio pedir esclarecimentos e colocar um conjunto de questões, e 
uma delas é a que se está aqui a procurar ultrapassar, porque não teriam sido aprovados expressamente 
pela Assembleia os encargos plurianuais que resultam deste contrato. 
Não foi esse o entendimento, na altura, porque no orçamento que acabaram de aprovar para 2020 está a 
verba para o ano de 2020 e está a verba para anos seguintes. É verdade que não está para dez anos, mas 
a questão que se coloca é que no contrato que, entretanto, foi junto à proposta, na sua cláusula vinte e 
dois, está explicito quais são os encargos anuais ao longo de todo o processo, portanto, aquilo que se 
propõe à Assembleia é que aprove esta proposta no sentido de ficar expressa a aprovação destes 
encargos, com esta distribuição anual, ao longo de todo o contrato. 
 
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 votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
15 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há um aspeto que pensa que merece destaque e referência aqui nesta Assembleia, e não vai, 
naturalmente, entrar nos pormenores de outras ações, que é a atribuição à Câmara Municipal da Moita da 
insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva. Este é um processo que resulta de uma candidatura e de uma 
apreciação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de um júri constituído por diversas 
entidades, que avalia as práticas do município nestas questões da inclusão, quer no que diz respeito à 
admissão de trabalhadores portadores de deficiência, quer na criação das condições de acessibilidade e 
mobilidade na Câmara, quer nas ligações e no acolhimento de jovens de programas ocupacionais das 
instituições que atuam na área da deficiência. Tudo isso foi avaliado e tudo isso resultou no facto de serem 
o primeiro município da região a receber esta distinção, esta insígnia, e de serem uma das primeiras 
instituições da região, municípios ou outras. Tanto quanto é do conhecimento só uma instituição na 
península de Setúbal tem, até ao momento, a atribuição desta insígnia e é um reconhecimento que 
reputam de muito importante relativamente áquilo que é uma prática de muitos anos da Câmara 
Municipal. 
Depois quis, porque há pouco não o fez, referir questões que tinham sido questionadas como as ações de 
eficiência energética cuja verba que está prevista e a ação que está a decorrer, para além desta da 
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iluminação pública, é a substituição de equipamentos na piscina municipal, que levou ao seu 
encerramento durante este ano, e que também resultou de uma candidatura neste âmbito, uma 
intervenção de fundo que vai, seguramente, melhorar significativamente as condições da piscina. 
Sobre o Balcão do Munícipe não é, naturalmente, uma porta fechada, mas para já ainda estão num 
momento em que precisam consolidar melhor, organizar melhor, aumentar o número de serviços 
disponibilizados nos balcões e de resolver problemas de pessoal e, ultimamente, têm tido bastantes, para 
poderem pensar num alargamento. Será o caminho a seguir no futuro, mas não está equacionado neste 
momento. 
Em resposta à pergunta colocada sobre o orçamento gasto com a cultura não têm esses dados com rigor. 
Estimam que rondará os quatro ou cinco por cento, mas é uma estimativa, e aproveitou para informar que 
estão a proceder à implementação do sistema de contabilidade de custos, portanto, contabilidade analítica 
no município e com a sua implementação irão, de facto, ter capacidade para dar este tipo de resposta e 
perceberem, exatamente, o que é que cada serviço, cada setor, gasta de forma objetiva, coisa que agora, 
com as contas tal como são feitas, não é fácil. 
Por último, o projeto “Moita Património do Tejo” está a evoluir nas suas vertentes e aquilo que é essencial 
neste projeto é, efetivamente, a valorização e a promoção de um património único, que são as 
embarcações tradicionais, e que têm no concelho da Moita uma expressão superior à de qualquer outro 
local do estuário, portanto, precisam de facto de valorizar este património, um património distintivo e um 
património também com grande potencial de se tornar um ativo económico. A questão da candidatura está 
a evoluir, e confessa que é mais difícil do que aquilo que anteciparam inicialmente, porque o país aderiu 
em peso às candidaturas para património mundial com diversos projetos, e a UNESCO impõe limitações 
áquilo que cada país apresenta em cada ano, portanto, têm que gerir uma lista de espera que é longa. 
Vão, naturalmente, concluir o dossiê do processo de candidatura, mas têm algumas candidaturas à frente 
para submissão à UNESCO. É preciso perceber como é que funciona este mecanismo porque não são os 
municípios, não são os promotores das candidaturas que vão diretamente à UNESCO apresentar, os 
promotores têm que apresentar ao Estado português que os tem que reconhecer e aceitar, e é o Estado 
português, através do seu embaixador na UNESCO, que apresenta as candidaturas, daí existirem estas 
limitações. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, disse que, naturalmente, subscrevem e parabenizam a 
Câmara Municipal pela atribuição da insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva que aqui foi referida, da 
mesma forma que também sublinham o relatório da atividade municipal como um documento muito 
completo e exaustivo daquilo que é a vida do município, que é partilhado com todos os eleitos desta 
Assembleia municipal. 
Aproveitou para questionar o facto dos semáforos que foram colocados no cruzamento da rua Fernando 
Pessoa com a rua Eça de Queiroz, na Moita, e tanto quanto sabe a obra está completa, continuarem 
desligados, pelo que gostaria de saber o que é que se passa e para quando é que se prevê a ligação, até 
porque é um cruzamento que tem tido alguma perigosidade, alguns acidentes e, de facto, é muito urgente 
que seja rentabilizado esse investimento municipal. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Porque há pouco não obteve resposta sobre as ciclovias voltou a questionar se a ciclovia da Moita para o 
Gaio está terminada visto que, por vezes, aparece areia na ciclovia e põe em causa a segurança de quem 
ali circula, bem como questionar como estão as negociações sobre a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos. 
Quis também referir duas estradas que estão com má visibilidade e que carecem de iluminação, que são 
a rua Carlos dos Santos Costa, que vai da rotunda do Vale da Amoreira até ao IC 21, e a estrada da Quinta 
do Mocho em Sarilhos Pequenos, que vai do clube naval até um bocadinho antes do TST. 
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Quis saber qual o valor para a requalificação da caldeira e também dizer que o canal de navegação não é 
só a parte final e que o canal de navegação está todo assoreado, e isto não pertence à Administração do 
Porto de Lisboa, este canal de navegação para a Moita pertence mesmo à autarquia. 
Por último, sobre a lavagem dos veículos municipais que é efetuada nas antigas instalações da socorquex, 
e porque se percebe que as instalações não têm condições para a lavagem, questionou se não há outra 
solução e se estas mesmas instalações têm uma estação de tratamento de águas residuais e para onde 
é que vai a água das lavagens. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Esclareceu que o projeto que há pouco falou que tinha conhecimento, mas que não se recordava o nome, 
era a insígnia de Entidade Empregadora Inclusiva, pelo que, mais uma vez, parabenizou a Câmara. 
A sua questão prende-se com uma situação que se passou há cerca de três semanas em que houve um 
princípio de incêndio por cima do “Campino”, numa caixa que julga ser da responsabilidade da EDP. Por 
acaso passou por lá depois das coisas estarem resolvidas, mas sabe que as pessoas estavam um bocado 
agitadas porque depois viu um filme no facebook, e como também tem um prédio na zona histórica da 
Moita com as mesmas condições e com aqueles cabos todos, e ainda que presuma que a responsabilidade 
não é da Câmara questionou se há alguma perspetiva da Câmara a médio prazo, até porque presume que 
não será uma obra fácil, acabar com esta miríade de cabos que há pela Moita toda, mas principalmente 
na zona velha que, ainda por cima, são casas com estruturas em madeira onde o risco é acrescido. 
 
Tomou a palavra João Pedro Figueiredo da CDU 
Foi amavelmente convidado pelos eleitos da CDU a fazer uma visita à rua 1º de Maio e quando falou com 
os residentes um dos pontos que foi abordado foi que, apesar de ser proibido vir da rua de São José 
Operário e virar em direção à rua Jaime Cortesão, há muitas pessoas que o fazem. É verdade que está lá 
um sinal, mas está uns metros atrás e percebe-se que pode haver alguma dificuldade de visualização, até 
porque havia um hábito de muitos anos de fazer aquela volta e como o sinal que avisa que é proibido virar 
à direita está um pouco mais atrás talvez crie essa dificuldade de visualização de uma proibição que, 
efetivamente, está lá. 
Questionou ainda se existem mais processos conducentes à isenção de IMI aprovada na sexta-feira, bem 
como em que ponto é que está o processo de instalação do centro de distribuição do ALDI. 
Por último, quis parabenizar o município porque sabe que distribuiu na semana passada, por ocasião da 
convenção dos direitos da criança, um livro da AMRS que é um projeto muito interessante e que, pelo 
menos na sua casa, foi muito bem-recebido, bem como parabenizar não só a Câmara, mas todos as 
autarquias do concelho da Moita pelo apoio que deram ao projeto de lançamento de um livro de três 
autores do concelho, cujas receitas revertem para a Cercimb e que foi um projeto muito interessante. 
 
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 
Os semáforos do cruzamento da rua Fernando Pessoa com a rua Eça de Queiroz estão a aguardar a vistoria 
por parte da CERTIEL, que é a entidade que tem de fazer a vistoria e emitir a licença de conformidade para 
que qualquer instalação elétrica possa ser ligada, portanto, estão a aguardar já há algum tempo o que, 
infelizmente, não é novidade uma vez que até os próprios particulares se queixam frequentemente das 
demoras da CERTIEL na realização das vistorias solicitadas. 
O encaminhamento das águas da lavagem de viaturas é feito de forma correta e têm o mesmo caminho 
das águas de lavagem da loiça em casa, ou seja, vão para o sistema de recolha de efluentes domésticos 
e daí vão ter à ETAR, portanto, aquelas coisas que andaram aí a correr nas redes sociais eram, obviamente, 
mentira e algumas eram tão ostensivamente mentira que falavam de um sítio e mostravam fotografias de 
outro, mas quem escreveu, se calhar, raramente vem à Moita, encomendaram-lhe a função e é o que dá. 
O princípio de incêndio sobre o “Campino” foi, de facto, num cabo numa caixa da EDP e a realidade 
existente é que a EDP tem as cabelagens mais antigas todas instaladas nas paredes e em postes e não 



   Página 42 de 43 

está previsto em lado nenhum na legislação que se possa impor a substituição destas cabelagens já 
existentes. Podem em projetos novos determinar que já seja feito de forma enterrada, portanto, que sejam 
já utilizados outros mecanismos, mas para o existente não está previsto. Pode ser, pelo menos no que diz 
respeito à iluminação pública e à rede de baixa tensão que está concessionada, que na renovação dos 
contratos de concessão isso consiga vir a ser incluído, atendendo a que estão a entrar no período de 
negociação e irão ter que ser renovados porque cessam a vigência, mas no atual contrato, e o nosso é 
igual ao dos outros municípios todos, e na atual legislação, não têm esta capacidade de exigir que sejam 
substituídos todos estes cabos. 
Nalguns casos vão conseguindo que isto aconteça quando há uma intervenção de reabilitação urbana, 
como foi o caso da rua 1º de Maio, onde houve concertação com a EDP no sentido de os cabos serem 
tirados das paredes, mas é só nestas situações em que também há uma intervenção da parte do 
município. 
A questão do trânsito que foi colocada foi, com certeza, anotada e irá procurar resolver-se. 
Em relação ao ALDI os projetos do ponto de vista do licenciamento municipal estão concluídos, quer o 
loteamento, quer a construção propriamente dita. Neste momento, para que seja levantada a licença de 
construção falta entregar dois documentos que estão solicitados, mas tanto quanto sabe, até ao dia de 
hoje, ainda não tinham sido emitidos, que é uma autorização da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e um documento da APA, porque há ali uma descarga de águas pluviais para uma linha de 
água que passa ali e isso tem que ser autorizado, mas o projeto já foi visto e estará só a aguardar que. de 
facto, seja emitida essa licença e assim que isso acontecer a licença de construção pode ser levantada. 
O valor da requalificação da Caldeira está expresso no orçamento e é um exercício que qualquer um dos 
presentes pode fazer porque está aí identificado. 
A areia é uma presença nas estradas, nas ciclovias, em todo o lado, e ali estão numa zona de campo onde, 
por enquanto, há areia com abundância e quando a cobertura vegetal crescer a areia diminuirá, mas por 
agora é uma situação que existe e, naturalmente, a areia não vai desaparecer dali e não vão 
impermeabilizar, não vão por plástico, nem betão, nem ou outra coisa qualquer, portanto, aquilo é mesmo 
para ser uma zona de fruição natural, o mais naturalizada possível. 
Quanto à ciclovia do Gaio-Rosário para Sarilhos Pequenos incluíram essa intenção na lista inicial de 
intenções para candidatar ao quadro comunitário atual, uma lista que era, na altura, como não podia deixar 
de ser, indicativa, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista das obras em si, que foi aquilo 
que foi exigido aos municípios e também à Área Metropolitana que fizesse diversos planos como o PEDU 
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o PAMU – Plano de Ação de Mobilidade Urbana, e tudo 
isso foi feito, naturalmente, nessa base de intenções e de vontade de concretizar. 
A questão que se coloca neste momento, e estão a entrar no último ano do atual quadro comunitário, é 
que há algumas intervenções, designadamente esta, que não foi possível concretizar. Não conseguiram 
resolver os problemas de propriedade, tiveram contactos com os proprietários, que são diversos, e não se 
obteve acordo e, para além do mais, também as verbas que estavam disponíveis eram bastante escassas 
para conseguir fazer a intervenção, e o aconselhamento jurídico quanto ao processo que inicialmente se 
equacionou de tentar a expropriação das faixas de terreno necessárias é que o mesmo é incerto. A 
expropriação é uma figura jurídica possível de ser utilizada pelas câmaras municipais, mas com 
justificações muito fortes, ou seja, demonstrando que é absolutamente indispensável retirar aquela 
propriedade àquela pessoa para fazer um determinado beneficiamento público e é difícil esta 
demonstração, nestes termos, para uma via ciclável porque não é a mesma coisa que para uma rede de 
saneamento ou mesmo para uma estrada, para uma autoestrada, portanto, do ponto de vista jurídico seria 
inseguro e, sobretudo, demoraria um tempo que não é compatível com o tempo do atual quadro 
comunitário, porque para apresentarem uma candidatura teriam de apresentar a evidência de que são 
proprietários do terreno onde a obra se vai executar e não tinham capacidade para fazer isto dentro do 
atual quadro comunitário. 
A única boa notícia no meio disto é que o próximo quadro comunitário, de acordo com aquilo que se vem 
desenhando, terá uma grande incidência, exatamente, nas questões da mobilidade e da promoção dos 
modos suaves, e pensam que, nesse âmbito, irão ter capacidade para resolver estas questões e para usar 
esse quadro, mas agora o tempo já não lhes permitia fazê-lo. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta 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 trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de novembro de 2019. 
 
 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
Em anexo à ata de arquivo: 
- “O que (não) muda com o Acordo Ortográfico (1990)” e «Manifesto: Cidadãos contra o “Acordo 

Ortográfico” de 1990», entregues por Antonieta Mendonça do Grupo Municipal do Partido Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em seis compact disc de 
oitenta minutos, que fazem parte integrante da mesma. 


