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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 001/XII/2020 

Sessão Ordinária de 14/02/2020 

2ª Reunião – 17/02/2020 

 

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

1º - Cedência em Direito de Superfície – Centro de Reformados da Baixa da Banheira; 
2º - Concessão de um Terreno Municipal para a Construção e Exploração de Campos de Padel na 

Freguesia da Moita; 
3º - Benefícios Fiscais no âmbito dos Incentivos à Reabilitação Urbana – Isenção de IMI prevista no 

artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; 
4º - Isenção de IMI nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Retificação às 

deliberações datadas de 23 de outubro de 2019 – Propostas 161/XII/1019, 162/XII/2019 e 
164/XII/2019; 

5º - Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita; 
6º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
7º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Em virtude do Presidente da Assembleia Municipal, João Manuel de Jesus Lobo, ter pedido a sua 
substituição nesta sessão, cabe-lhe a si substituí-lo e dirigir esta Assembleia. 
Para proceder à constituição da Mesa, uma vez que está um membro em falta, propôs ao plenário que 
Carlos Alberto Pereira Dias fizesse parte da composição da mesma. 
Por não ter havido objeções por parte da Assembleia Municipal o membro acima mencionado ocupou o 
lugar como 2º secretário. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  João Manuel de Jesus Lobo foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Carmen Sofia Pereira Lima foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça foi substituída por Renata Isabel Rego Rosa 
- Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros foi substituído pela representante legal, a Secretária 

Eli Andrea Matias Dias Barros Rodrigues 
- 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. 
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Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça, 
Miguel Francisco Amoêdo Canudo e Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
- Não houve intervenção do público presente. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
2 – Concessão de um Terreno Municipal para a Construção e Exploração de Campos de Padel na 

Freguesia da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
22/01/2020: 
 
“No âmbito da estratégia desportiva definida para o concelho da Moita considera-se fundamental 
continuar a apostar na criação de condições que permitam a construção de novos equipamentos e 
instalações desportivas, aproveitando para o efeito a existência de terrenos municipais disponíveis perto 
de zonas urbanas e que reúnam também os requisitos para eventuais entidades privadas poderem 
contribuir para uma oferta desportiva mais abrangente no concelho. 
A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, estabelece as bases 
das políticas de desenvolvimento da atividade física e do desporto e situa o desporto como fator social e 
cultural indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade.  
O Padel, modalidade desportiva em ascensão no nosso País, pelas suas características especiais, tanto 
técnicas como sociais, enquadra-se perfeitamente no espírito do desporto, abrange todas as idades e é 
possível iniciar a sua prática com sucesso desde a mais tenra idade até à mais avançada. Também tem o 
Padel grande aceitação junto de pessoas sem qualquer experiência nesta ou noutras modalidades e que 
a praticam hoje com algum afinco e regularidade. Realce-se que a principal razão para o sucesso do Padel 
é o facto de ser uma modalidade onde a percentagem de jogadores que continua a jogar depois de uma 
primeira vez é muito alta, superando provavelmente os 80 a 90%, retendo daí um índice de 70% de 
praticantes regulares (informação cedida por parte da Federação Europeia de Padel). 
As perspetivas de crescimento em termos europeus residem a curto/médio prazo nos países chamados 
mediterrânicos, como Portugal, França, Itália e Grécia, onde se denota um crescimento bastante visível 
nestes últimos 2 anos de atividade, sendo percetível tanto em número de clubes privados a emergir como 
em adeptos, que segundo a Federação Portuguesa de Padel ronda os 14.000 praticantes regulares e 
assíduos. 
Com base no referido enquadramento, propõe-se: 
1-  A abertura de um concurso público para: 

•  A concessão de um terreno municipal para a Construção e Exploração de Campos de Padel na 
freguesia da Moita, composto por 4 (quatro) campos de Padel e respetivas estruturas de apoio, onde 
se inclui um bloco de balneários de piso térreo com um máximo de 160 m2 numa área total 
aproximada de concessão de 2.040,00 m2, de acordo com as peças dos procedimento e planta, 
em anexo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo  20.º e artigos 130.º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos (CCP). 

2- Nos termos do estatuído no n.º 2 do artigo 40.º do CCP, em conjugação com os artigos 41.º, 42.º e 44.º 
também do CCP, a aprovação do Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e Anúncio, que se 
anexam à presente Proposta dela fazendo parte integrante. 
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3- Em conformidade com disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP, que seja designado o júri do 
procedimento de formação do contrato, com a seguinte constituição (Antes do início de funções, os 
membros do júri subscrevem declaração de inexistência de conflitos de interesses, conforme modelo 
previsto no anexo XIII do CCP): 
Membros efetivos: 

•Presidente: Dr. António Manuel Palhas Jesus Pereira, Diretor do Departamento de Administração e 
Recursos Humanos;  

•1º Vogal: Arq.to Miguel Nuno Santos Silva, Chefe da Divisão de Administração Urbanística;  
•2º Vogal: Dr. Miguel Angelo Nunes Henrique, Chefe da Divisão de Desporto; 
•3º Vogal: Eng.ª Maria João Alves Perdiz, Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 
•4º Vogal: Arq.to Joaquim Fernando Ribeiro Santos, Técnico Superior da Divisão de Administração 

Urbanística; 
Membros suplentes: 

•1º Vogal: Dr. Jorge Noé Gonçalves, Chefe da Divisão de Administração e Finanças; 
•2º Vogal: Dr. Artur José Calado Veríssimo, Coordenador do Gabinete de Aprovisionamentos   

4- Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 69.º e no n.º 1 do artigo 109.º do CCP, propõe-se 
ainda que seja delegado no Júri do Procedimento de formação do contrato a competência para prestar 
por escrito esclarecimentos das peças do procedimento, de acordo com a alínea a) do n.º 5 do artigo 
50.º do CCP. 

5- Em conformidade com disposto no n.º 1, do artigo 290.º - A do CCP, propõe-se que seja designado 
gestor do contrato o Dr. António Manuel Palhas Jesus Pereira, Diretor do Departamento de 
Administração e Recursos Humanos. 

Mais se propõe que seja enviada à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da alínea p) do n.º 
1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Em primeiro lugar justificou a ausência da Sra. Vereadora Vivina Nunes por motivos pessoais e do Sr. 
Vereador Luís Nascimento por motivo do falecimento do seu sogro. 
Quanto à proposta disse que visa conceder um terreno municipal para a instalação e exploração de um 
conjunto de campos de padel e que o que importa sublinhar, para quem não esteja familiarizado, para 
além de tudo o que está escrito e desenhado na proposta, é que o padel é uma modalidade semelhante 
ao ténis e ao squash, joga-se a dois, frente a frente, mas em campos mais pequenos que os campos de 
ténis, portanto, com algumas características também diferentes. 
É uma modalidade que está a surgir e a implantar-se na região, e surgiram já alguns equipamentos desta 
natureza, uma modalidade  praticada em modelo comercial, com instalações às quais se acede mediante 
pagamento, portanto, instalações exploradas por particulares e aquilo que os leva a apresentar esta 
proposta é o facto de terem sido abordados por mais do que um investidor nesta área, eventualmente 
interessados em instalar um equipamento desta natureza aqui nesta zona da região, uma vez que os mais 
próximos estão ainda significativamente distantes, tanto quanto sabe os mais próximos estão em Azeitão 
e Lisboa, daí que pensem que haverá, seguramente, concorrentes para uma instalação que dê resposta a 
um mercado crescente aqui nesta zona. 
O terreno que apontam para isto e a inserção que pensam, uma vez que o objetivo não é o lucro, não é o 
interesse dos particulares, é o interesse coletivo, é que este equipamento poderá proporcionar uma 
alavanca interessante para a requalificação de um equipamento desportivo já existente e de uma zona 
que precisa de ter alguma beneficiação. Fala da zona onde se realiza o mercado mensal da Moita, numa 
zona junto aos dois campos polidesportivos existentes, que estão envelhecidos e onde andam a pensar e 
a considerar uma intervenção para a sua reabilitação já há algum tempo e consideram que esta 
oportunidade de um espaço adjacente a este ser concessionado e levar ali uma intervenção e uma 
requalificação permitirá, em simultâneo, beneficiar e requalificar os dois campos existentes e manter ali 
uma oferta desportiva complementar, mantendo-se uma parte com a sua natureza pública, de dois campos 
livremente acessíveis à população e uma zona com exploração particular que, efetivamente, tornará 
aquela zona do atual terreiro do mercado numa zona de laser e de desporto com uma oferta qualificada. 
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Como também é conhecido, o mercado tem uma área que hoje já é claramente superior àquela que é 
ocupada pelos vendedores que estão registados, pelo que também irão proceder a uma redistribuição, 
concentrando os vendedores na zona sobrante, aliás, dando melhores condições e indo também ao 
encontro das pretensões desses mesmos feirantes, uma vez que têm todo o interesse em estarem 
concentrados e não haver alguns que ficam dispersos, uma vez que os lugares que estão distribuídos já 
ficam um pouco longe da concentração principal, portanto, vão reafectar os lugares dos feirantes e, em 
conjunto, estas três intervenções, no espaço público, no espaço concessionado e no espaço do mercado, 
vão beneficiar e qualificar aquela área e permitir ali uma oferta não só desportiva, mas também ao nível 
do próprio funcionamento do mercado mensal com melhores condições do que as atuais. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Disse que vão acompanhar esta proposta e que, segundo dados da federação de padel, existem, neste 
momento, em Portugal cerca de oitenta mil praticantes, sete mil jogadores e cerca de quatrocentos 
campos no país. É uma modalidade que traz várias vantagens porque tem uma grande abrangência a nível 
etário, é fácil de aprender e é jogado a pares, logo é social. Por outro lado, também se tem constatado que 
a percentagem de pessoas que continuam a jogar depois da primeira vez se situa num valor entre oitenta 
e noventa por cento. 
Consideram que esta concessão irá ser bastante benéfica porque vai permitir contribuir para combater o 
sedentarismo, promover hábitos sociais saudáveis, proporcionar um divertimento em família, por ser um 
desporto para todas as idades e vai permitir ainda que as crianças e jovens das escolas do concelho 
possam experimentar uma modalidade diferente, ainda não existente no concelho da Moita. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Gostaria de saudar esta iniciativa da Câmara, uma vez que são sempre bem-recebidas, por parte do PS e 
de si enquanto jovem, todas as iniciativas que fomentem a prática desportiva no concelho, no entanto, 
gostaria de perguntar à Câmara se já tem alguma empresa ou associação em vista que vá manter o espaço 
no futuro, caso não tenha se será a Câmara a fazê-lo e também questionar que mais indicadores usou 
para optar pelo desporto do padel e não outro desporto. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Trata-se da autorização que os órgãos municipais hão de conceder para se realizar um concurso para a 
concessão de um equipamento a construir num terreno municipal. É um concurso, portanto, não pode 
haver já um vencedor antes do concurso se realizar. Como disse na sua apresentação inicial, foram 
contactados, abordados por diversos investidores que estão ligados a esta área aqui na região, que têm 
estado a construir ou à procura de possibilidades para construir equipamentos desta natureza, mas só 
isso e isso só os fez despertar para um potencial interesse neste investimento e nesta concessão, agora 
quem é que vai concorrer e quem é que vai ganhar, naturalmente, não sabem. Também as condições estão 
expressas no caderno de encargos do programa de concurso, ou seja, o concessionário fica responsável 
não só pela construção como pela exploração integral, portanto, aqui não há empreendedorismo daquela 
moda menos boa em que os custos ficam para o Estado e os benefícios para o privado. Aqui quem explora 
assume receitas e despesas, assume os encargos de manutenção, de conservação, de gestão diária e 
também assume, naturalmente, as receitas, pagando, para o efeito, uma renda ao município. 
O porquê de ser esta modalidade é por se tratar de uma modalidade onde há, neste momento, um 
interesse comercial, uma modalidade que está em expansão e para a qual estão a surgir campos desta 
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natureza em diversos pontos. Como já referiu, que conheça, existem dois mais próximos aqui na região, 
um no Parque das Nações, em Lisboa e outro em Azeitão, e aquilo que lhes foi dado a perceber é que 
haveria interesse na construção de um equipamento desta natureza nesta zona que, potencialmente, 
pudesse servir os concelhos do arco ribeirinho, entre o Barreiro e Alcochete, portanto, a perspetiva é, de 
facto, que estas condições se concretizem e que haja concorrentes para esta concessão. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
3 – Benefícios Fiscais no âmbito dos Incentivos à Reabilitação Urbana – Isenção de IMI prevista no artigo 

45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
22/01/2020: 
 
“A Assembleia Municipal deliberou no passado dia 22 de fevereiro de 2019, sob proposta da Câmara 
Municipal, cuja deliberação ocorreu a 13 de fevereiro de 2019, aprovar as novas delimitações das Áreas 
de Reabilitação Urbana da Moita, Alhos Vedros, Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Gaio-Rosário e 
Sarilhos Pequenos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, operada pela Lei n.º 
32/2012, de 14 de agosto, estabelecendo nos respetivos programas afectos a cada freguesia, os 
incentivos a dar aos promotores das operações de reabilitação urbana. 
Assim, no ponto 5 de cada um dos programas das ARU’s com o título “Benefícios Fiscais Associados Aos 
Impostos Municipais”, estabeleceu-se, no que ao IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis diz respeito, um 
incentivo que se traduz na isenção de IMI por um período de cinco anos (a isenção de IMI ocorre por um 
período de cinco anos a contar do ano, inclusive, da conclusão da reabilitação), tendo esta isenção 
fundamento no n.º 2 do artigo 16.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto - “2 - A assembleia municipal, mediante 
proposta da câmara municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o 
reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e 
outros tributos próprios.” 
Contudo, esta medida aprovada pelo Município tem trazido constrangimentos com a Autoridade Tributária, 
uma vez que nos termos do n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a isenção de IMI apenas 
pode ocorrer pelo prazo de 3 anos, podendo este prazo ser renovado, a requerimento do proprietário, por 
mais cinco anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 
própria e permanente. Face a esta alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais operada sobre o orçamento 
de Estado de 2018, que ocorreu com a publicação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, os 
proprietários dos imóveis reabilitados passaram a ter a possibilidade de obter um benefício real de oito 
anos de isenção de IMI.  
Assim, e face ao atrás exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: 

1- A alteração ao sexto parágrafo do subtítulo IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, constante do 
ponto 5 – Benefícios Fiscais Associados Aos Impostos Municipais – dos programas das Áreas de 
Reabilitação Urbana da Moita, Alhos Vedros, Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Gaio-Rosário e 
Sarilhos Pequenos, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
passando a ter a seguinte redação: “Isenção de IMI por um período de três anos, a contar do ano, 
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do 
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 
permanente ou a habitação própria e permanente, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 45.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais”. 

2- Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal.” 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Esta proposta visa uma alteração aos benefícios aplicáveis no âmbito das áreas de reabilitação urbana no 
concelho que vem ao encontro de uma alteração subsequente nas leis gerais que determinam estas 
matérias, designadamente, do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Aprovaram as áreas de reabilitação urbana 
já há alguns anos, e aprovaram uma alteração no início de 2019, com base na Lei de Finanças Locais que 
determina que a Assembleia Municipal pode aprovar regulamento contendo os critérios e condições para 
o reconhecimento de isenções totais ou parciais, relativamente a impostos e outros tributos, e aquilo que 
aplicaram foi aquilo que vinha referido anteriormente nas disposições legais sobre esta matéria, que era 
uma isenção de cinco anos. Não só aprovaram como já no final do ano passado vieram também propostas 
aos órgãos municipais no sentido dos cinco particulares que fizeram reabilitação dos seus imóveis ao 
abrigo deste estatuto poderem obter estes benefícios fiscais. 
Foi por isso com alguma surpresa que, quando as pessoas se dirigiram à Autoridade Tributária, lhes foi 
dito que a partir de 2018, por uma alteração introduzida através da Lei de Orçamento de Estado de 2018, 
os benefícios fiscais só poderiam ser concedidos por três anos, embora depois pudesse haver uma 
prorrogação por mais cinco, portanto, aquilo que tinham aprovado aqui não era aplicável, porque tinham 
aprovado cinco anos e só podiam ter aprovado três. 
Para sanar todos estes problemas, aquilo que propõem nesta proposta é que os regulamentos das ARU’s 
do concelho sejam alterados no sentido de a isenção ser concedida por três anos, com a possibilidade de 
ser prorrogada por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente 
ou a habitação própria e permanente, conforme dispõe o número dois do artigo quarenta e cinco do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
Adiantou já que a proposta seguinte também vem, exatamente, retificar as deliberações que foram 
tomadas anteriormente, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, em relação aos particulares a 
quem tinham sido atribuídos os benefícios pelos cincos anos e que agora se propõe que seja corrigido, no 
âmbito desta alteração, para os tais três anos mais cinco, como o Estatuto dos Benefícios Fiscais 
determina. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
4 – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Retificação às 

deliberações datadas de 23 de Outubro de 2019 – Propostas 161/XII/2019, 162/XII/2019 e 
164/XII/2019 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
22/01/2020: 
 
“A Assembleia Municipal deliberou no passado dia 22 de novembro de 2019, sob proposta da Câmara 
Municipal, cuja deliberação ocorreu em 23 de outubro de 2019, e no âmbito do Programa Municipal de 
Reabilitação Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), aprovar a emissão de certidão de conformidade 
das intervenções urbanísticas (obras de reabilitação de edifícios ou suas frações) com a estratégia da ARU, 
promovidas pelos munícipes Marta Almeida Correia Camejo, Nádia Cristina Brito Picado Marques e 
Leopoldina Maria Atalaia Lopes, a que se referem as propostas n.º 161/XII/2019, 162/XII/2019 e 
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164/XII/2019, respetivamente, para efeitos de aplicação de benefícios fiscais, tendo aprovado uma 
isenção de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) pelo período de 5 anos. 
Contudo e face à alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais operada sobre o orçamento de Estado de 
2018, que ocorreu com a publicação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, o prazo de isenção de IMI 
de 3 anos, passou a poder ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos, no caso de 
imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente, podendo 
assim traduzir-se num benefício real aos municipes de 8 anos de isenção de IMI. Contudo, esta renovação 
só pode ocorrer passados os 3 anos de isenção inicial, pelo que importa rectificar as deliberações tomadas 
nas reuniões da Câmara Municipal de 23 de outubro de 2019 e da Assembleia Municipal datada de 22 de 
novembro de 2019, reduzindo o prazo de isenção de IMI de 5 para 3 anos, sob pena do Serviço de Finanças 
não poder conceder o benefício da isenção, face ao enquadramento da lei, uma vez que o prazo máximo 
inicial da isenção a conceder é somente de 3 anos. 
Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 

1. Aprovar a retificação às deliberações tomadas em 23 de outubro de 2019, sobre as propostas 
autuadas sob os n.ºs 161, 162 e 164/XII/2019, concedendo a isenção do imposto municipal sobre 
imóveis por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 
reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de 
imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente, 
conforme dispõe o n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, no sentido de serem 
retificadas as deliberações datadas de 22 de novembro de 2019, sobre as propostas identificadas 
no ponto anterior, passando o prazo de isenção de IMI previsto nas mesmas de 5 para 3 anos.” 

 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Porque o Sr. Presidente da Câmara já apresentou a proposta no ponto anterior perguntou se algum 
membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
5 – Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
22/01/2020: 
“A Assembleia Municipal da Moita em sessão extraordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2009, 
sob proposta da Câmara Municipal, de 11 de novembro de 2009, aprovou o Regulamento de Taxas do 
Município da Moita que estabelece o regime a que ficam sujeitos a liquidação, a cobrança e o pagamento 
de taxas que, nos termos da lei ou regulamento, sejam devidas ao Município da Moita. 
Perante diversas motivações, foi o mesmo alterado pelas deliberações da Assembleia Municipal tomadas 
nas sessões de 28 de dezembro de 2012, de 22 de fevereiro de 2013, de 03 de setembro de 2013, de 
28 de fevereiro de 2014, de 27 de junho de 2014, de 21 de novembro de 2014, de 27 de fevereiro de 
2015, de 25 de setembro de 2015, de 26 de fevereiro de 2016, de 24 de junho de 2016, de 25 de 
novembro de 2016, de 23 de fevereiro de 2018 e de 22 de fevereiro de 2019. 
As taxas municipais devem sempre consagrar o princípio da proporcionalidade, traduzido no facto de a 
taxa pressupor uma contrapartida a prestar pelo município ao particular, consubstanciando assim uma 
relação de sinalagmaticidade. Sempre com a observância do princípio da proporcionalidade, o valor final 
da taxa pode incorporar um valor correspondente ao benefício auferido pelo particular. Do mesmo modo, 
nalguns casos, deve existir uma componente de desincentivo com vista a desencorajar a prática de certos 
atos ou operações ou de incentivo, através da qual o Município opta por apoiar certas atividades ou setores 
que considera estratégicos ou de interesse municipal. 
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A Câmara Municipal tem considerado que as atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos, 
pelos feirantes, vendedores ambulantes e agricultores funcionam como polos de importantes trocas 
comerciais e de criação de emprego. 
Verifica-se que as taxas de ocupação dos diferentes mercados municipais fixos e das feiras registam 
percentagens muito reduzidas, bem como uma dificuldade crescente dos diferentes empresários em 
honrar os seus compromissos, incluindo o pagamento das taxas de utilização e de ocupação dos espaços 
de venda. 
Consciente desta realidade, a Câmara Municipal, desde o ano de 2013, pretendeu incentivar e 
incrementar as atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos e nas feiras, através da redução 
de diferentes taxas previstas na Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município da Moita. 
Assim, a importância dos mercados municipais fixos e das feiras, associada à baixa taxa de ocupação, 
justificam a necessidade premente de incentivar estes espaços e as atividades neles desenvolvidas, por 
forma a contribuir para a fixação dos atuais vendedores e incrementar novos pedidos, pelo que se 
considera necessário proceder à incorporação deste incentivo no valor final de diferentes taxas previstas 
na Tabela de Taxas, constante do Anexo I ao Regulamento de Taxas do Município da Moita. 
Importa, pois, proceder à alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita com vista à 
concretização deste objetivo, mediante a alteração dos correspondentes artigos da Tabela de Taxas e da 
Fundamentação económico-financeira das taxas municipais, constantes, respetivamente, do Anexo I e do 
Anexo II ao Regulamento de Taxas do Município da Moita. 
Além disso, mostra-se pertinente, com entrada em vigor do novo Regulamento dos Cemitérios do Município 
da Moita, adequar o Regulamento de Taxas do Município da Moita àquele regulamento, mais 
concretamente a Tabela de Taxas, constante do Anexo I ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, 
na parte respeitante ao capítulo dos Cemitérios. 
Por outro lado, entende-se que é também oportuno aperfeiçoar a estrutura e redação de artigos deste 
capítulo, com vista a uma melhor leitura e interpretação da informação contida no mesmo, procurando-se 
o aperfeiçoamento e a clarificação das suas normas, melhorando-o enquanto instrumento disciplinador 
das regras de prestação do serviço. 
Com vista à concretização deste desígnio mostra-se, pois, necessário proceder à alteração do 
Regulamento de Taxas do Município da Moita mediante a alteração de artigos do capítulo III, com a epígrafe 
Cemitérios, da Tabela de Taxas e da Fundamentação económico-financeira das taxas municipais, 
constantes, respetivamente, do Anexo I e do Anexo II ao Regulamento de Taxas do Município da Moita. 
Por conseguinte, a Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária de 25 de setembro de 2019, 
desencadear o procedimento de elaboração do projeto de alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município da Moita, com publicitação do início do procedimento, em 27 de setembro de 2019, na Internet, 
no sítio institucional do Município da Moita, e em Edital, indicando a forma como se podia processar a 
constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do projeto de alteração 
ao Regulamento, nos termos do n.º 1, do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, doravante 
CPA, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
De 30 de setembro a 11 de outubro decorreu o prazo para constituição de interessados e apresentação 
de contributos para a elaboração do projeto de alteração ao Regulamento, sem que se tenham constituído 
quaisquer interessados ou apresentados contributos. 
Em respeito da mencionada deliberação foi elaborado o projeto de alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município da Moita, com vista à consagração dos supraditos objetivos. Foi dado cumprimento ao disposto 
no artigo 99.º do CPA, que determina que os regulamentos municipais são aprovados com base num 
projeto, acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos 
custos e benefícios das medidas projetadas, mediante inserção, na nota justificativa do projeto de 
alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, agora no preâmbulo, da indicada ponderação 
dos custos e benefícios das medidas projetadas. 
Em 27 de novembro de 2019, em reunião ordinária, a Câmara Municipal da Moita deliberou submeter a 
consulta pública para recolha de sugestões, o projeto de alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
da Moita, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da sua publicação, nos termos dos n.os 1 e 2 do 
artigo 101.º do CPA.  
Para o efeito, o projeto de alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita foi disponibilizado 
ao público através do Edital n.º 35/GJ/2019, datado de 28 de novembro de 2019, afixado nos locais 
públicos do costume em 29 de novembro de 2019, do Aviso n.º 19455/2019, publicado no Diário da 
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República n.º 233, 2.ª série de 04 de dezembro de 2019, no sítio da Internet do Município da Moita em 
www.cm-moita.pt, em 04 de dezembro de 2019 e publicado aviso no jornal “O Diário da Região de Setúbal” 
em 06 de dezembro de 2019.  
Visando a correção de erros provenientes de divergência entre o texto original e o texto publicado no Diário 
da República, especificamente no artigo 3.º do projeto de alteração ao Regulamento de Taxas na parte 
que altera o artigo 41.º da Fundamentação económico-financeira das taxas municipais, que não afetam o 
sentido e a compreensão do texto, foi publicada a Declaração de Retificação n.º 988/2019, no Diário da 
República n.º 247, 2.ª série de 24 de dezembro de 2019.  
O período de consulta pública decorreu de 05-12-2019 até 17-01-2020 tendo terminado sem que tenham 
sido apresentadas sugestões. 
Face ao exposto, chegou-se à redação da alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, que 
se anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante para todos os efeitos legais e que ora se 
submete, e foi produzida pelo Gabinete Jurídico a informação-proposta n.º 05, datada de 18-01-2020, com 
o relatório do procedimento, que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante. 
Nestes termos, propõe-se que: 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo do disposto nas alíneas k) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.os 46-
C/2013, de 01 de novembro e 50-A/2013, de 11 de novembro, e alterada pelas Leis n.os 25/2015, 
de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro 
e 50/2018, de 16 de agosto, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita para efeitos de 
aprovação, nos termos e ao abrigo dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, das alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, dos artigos 14.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 46-B/2013, de 01 de novembro, alterada pelas Leis n.os 82-D/2014, 
de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 04 de setembro, 7-A/2016, de 30 de 
março, 42/2016, de 28 de dezembro, 114/2017, de 29 de dezembro, 51/2018, de 16 de agosto, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 35-A/2018 de 12 de outubro, e 71/2018, de 31 de 
dezembro, dos artigos 6.º e 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de setembro, alterada pelas Lei n.os 64-
A/2008, de 31 de dezembro e 117/2009, de 29 de dezembro, e dos artigos 96.º a 101.º e 135.º a 
142.º do CPA, a alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, em anexo à presente 
proposta e que dela faz parte integrante.” 

 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quando, há um ano, aqui discutiram, na altura pela sexta vez consecutiva, uma redução especial 
temporária das taxas aplicadas aos mercados e feiras do concelho, anunciou que já tinham considerado 
que seria o último em que essa aprovação seria feita daquela forma, portanto, ano a ano, e que se 
justificava que a redução dos valores das taxas fosse consagrada, em definitivo, no regulamento de taxas. 
Esta consideração parte de uma constatação que pensa ser objetiva e aceite por todos de que, embora 
haja melhorias na situação económica do país, mas a rentabilidade da atividade dos vendedores, dos 
feirantes, dos vendedores das nossas praças, não teve mudanças que os possam fazer pensar que seria 
minimamente aceitável, minimamente justo, voltar às taxas e aos valores que tinham até 2012. Portanto, 
aquilo que se pretende é que aquelas que até agora, de 2012 até 2019, foram reduções anuais das taxas 
aplicadas se transformem em definitivas. 
Aproveitaram ainda esta alteração ao regulamento de taxas para lhe introduzir as correções decorrentes 
da aprovação, também nesta Assembleia, que ocorreu há uns meses atrás, do novo regulamento de 
cemitérios, que agora são transpostas para este regulamento, ficando assim perfeitamente harmonizados 
os dois regulamentos. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
6 – 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 
08/01/2020: 
 
“Considerando que, 

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberaram em reuniões realizadas em 13.11.2019 e 
22.11.2019 (2ª Sessão da Assembleia Municipal de 25.11.2019), respetivamente, autorizar o 
desenvolvimento de um procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de 
médio e longo prazo para financiar um conjunto de obras no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações, para o qual foi elaborada, pelo departamento de obras municipais e serviços 
urbanos, uma memória descritiva e justificativa, mapa de trabalhos e respetivas plantas, documentos 
que se juntam em anexo (Doc. 1) e onde se encontra programado o tipo de intervenção a fazer nas 
respetivas vias de modo a conferir-lhe as condições necessárias de segurança e conforto para os seus 
utilizadores. 
E que o Município reúne os requisitos legais necessários para a contratação de empréstimo de M/L 
prazo, nos termos dos artigos 49.º e 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), uma vez que, 
o Município possui margem disponível de endividamento, conforme mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento (30/11/2019) e ficha do município relativa ao último reporte de contas 
(30/09/2019), ambos anexos à presente proposta (Doc. 2). 
No âmbito do procedimento administrativo autorizado pelos órgãos municipais, foi efetuada uma 
consulta a seis entidades bancárias, tendo três instituições de crédito subscrito propostas de 
financiamento: Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Entre Tejo e Sado; Banco Português do Investimento, 
e a Caixa Geral de Depósitos (Doc. 3). 
Da análise às propostas conclui-se que a proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos é a que 
reúne as melhores condições para o financiamento da operação de crédito, consubstanciada num 
empréstimo com encargos financeiros indexados à taxa variável, sempre que positiva, correspondente 
à média aritmética simples das taxas EURIBOR a 6 meses, apurada com referência ao mês 
imediatamente anterior ao do início de cada período de contagem de juros, arredondada para a 
milésima de ponto percentual mais próxima, acrescida de um spread de 0,50 % e sem mais encargos 
adicionais, conforme Relatório Final da Divisão de Administração e Finanças, datado de 23/12/2019, 
anexo à presente proposta (Doc. 4). 

Assim, e porque a contratação desta operação não compromete os limites legais da capacidade de 
endividamento do Município, nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
Proponho,  
• A aprovação de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo à Caixa Geral de Depósitos, até 

ao montante de €2.183.000,00 a afetar aos investimentos incluídos no Programa Municipal de 
Repavimentações;  

• A aprovação da minuta do contrato em anexo, que faz parte integrante da presente proposta (Doc. 5). 
Mais proponho que a presente proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Aquilo que propõem é a aprovação dos termos deste processo de financiamento para que seja possível 
executar o Programa Municipal de Repavimentações, programa este que visa, num curto período, em 
princípio ainda no decurso deste ano, poder proceder a um conjunto de repavimentações em diversas ruas 
e arruamentos do nosso concelho que, seguramente, carecem desta intervenção. Têm consciência, e tem-
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lo dito várias vezes, que o ritmo a que o município recomeçou a fazer repavimentações e conservação de 
vias é um ritmo que não lhes estava a permitir superar, num prazo adequado, as profundas carências, os 
profundos problemas, que lhes foram deixados por aqueles anos de austeridades, de cortes e de grandes 
reduções no investimento público, no concelho da Moita como em todo o lado. O ritmo a que fazem 
repavimentações até agora, desde que recomeçaram em 2014 ou 2015, é um ritmo que lhes permite 
beneficiar dois ou três arruamentos de pequena ou média dimensão e não têm capacidade de alocar mais 
meios a esta intervenção. 
Aquilo que consideraram agora foi primeiro a constatação de que, efetivamente, precisavam de intervir 
depressa na resolução de alguns problemas maiores, de vias de maior dimensão e que têm uma exigência 
financeira maior que aquela que é capaz de ser suportada pelo orçamento corrente e, por outro lado, que 
também é o que lhes permite fazer esta operação, à medida que se aproximam do fim do pagamento dos 
financiamentos de médio e longo prazo que tinham, e o fim é já em 2021, e que tem mantido, até agora, 
a exigência de um esforço financeiro do serviço da dívida muito exigente, mas tem-lo cumprido e agora 
que está a terminar têm de novo capacidade de endividamento, têm de novo meios, têm de novo uma 
gestão financeira e uma disponibilidade financeira que lhes permite encarar com mais assertividade 
algumas das exigências, alguns dos investimentos que são necessários. 
Conjugando tudo isto, aquilo que se propõe é a realização de uma operação de financiamento bancário 
para suportar os encargos decorrentes do Programa Municipal de Repavimentações, que tem um 
orçamento de dois milhões cento e oitenta e três mil euros, que abrange vias e arruamentos selecionados 
em todas as freguesias do concelho, portanto, não são todas as vias que precisam de intervenção, não 
são todas as vias que gostavam de beneficiar. Selecionaram aquelas que, no seu conjunto, totalizam o 
montante financeiro possível de gerir neste momento, e selecionaram algumas das vias de maiores 
dimensões que têm a tal exigência financeira maior só por si e que seriam mais difíceis de conseguir dar 
resposta no âmbito dos orçamentos anuais. 
A proposta que propõem que seja a vencedora, no âmbito das entidades bancárias que responderam, tem 
condições que lhes parecem apetecíveis. Estão numa altura muito favorável para este tipo de operações, 
com encargos bastante diminutos em relação áquilo que, noutros períodos da história recente do país, se 
praticaram, portanto, é uma operação que lhes permite realizar este investimento e fazer rapidamente 
esta melhoria das condições das vias e arruamentos sem comprometer, de forma nenhuma, o futuro do 
ponto de vista financeiro e do ponto de vista da gestão municipal. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Acha que, independentemente das necessidades que visa resolver, este empréstimo é aquilo que não se 
deve fazer como ato de gestão. Pedir um empréstimo de médio e longo prazo, que crê ser por vinte anos, 
para fazer obras correntes é aquilo que todos os manuais de gestão dizem que não deve ser feito, ou seja, 
vão estar a pagar durante vinte anos obras que daqui a dois ou três anos terão de refazer outra vez porque, 
naturalmente, a história lhes diz que as estradas precisam ser repavimentadas. Se lhe dissessem que este 
empréstimo era para fazer uma nova circular da Moita algures no concelho, uma estrada nova que fosse 
necessária, compreendia, mas para isto custa-lhe entender que se peça um empréstimo de médio e longo 
prazo para combater despesas que são correntes e que todos os anos, como o Sr. Presidente disse, são 
necessárias, sendo que a única diferença é que vão atacar todas de uma vez, mas isto não é um bom ato 
de gestão. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Da perspetiva da bancada da CDU compreendem que, provavelmente, o desejável era não fazer 
empréstimos, mas quando não há dinheiro recorre-se à banca, que é assim que todos fazem, por exemplo, 
para reparar as suas casas porque são obras maiores para as receitas correntes, logo, isto é um processo 
completamente enquadrado num município, numa empresa ou até nas nossas próprias casas, portanto, 
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não havendo este dinheiro têm de o ir buscar a algum lado e, como já foi dito, esta até é uma altura 
favorável pela questão de juros, etc., etc., para este tipo de investimentos. 
O concreto é que isto é um investimento nas pessoas, na melhoria da qualidade de vida da população, 
uma vez que em todas as seis freguesias vão ser melhoradas as infraestruturas que toda a gente naquelas 
freguesias usa, e isto têm que destacar porque é positivo, agora é claro, que podiam ir buscar dinheiro a 
outro sítio. Como já falaram na última Assembleia Municipal, a questão do IVA no município tinha um efeito 
na ordem dos duzentos e um mil euros o que equivale, por exemplo, às obras orçamentadas no Gaio-
Rosário e em Sarilhos Pequenos. Só o IVA pagava as obras de Sarilhos Pequenos e do Gaio-Rosário, e isto 
era uma opção que teriam todo o gosto em acompanhar, porque era possível ter melhorado a situação 
financeira do município e também a qualidade de vida das populações, portanto, não havendo esta 
possibilidade têm que recorrer à banca e, neste caso, ao banco público que também lhes parece bem. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
O Sr. Jorge Beja disse que contrair um empréstimo para fazer obras, e ele disse todas, é má gestão, não é 
sinónimo de boa gestão, mas a si o que lhe parece é que ele nem sequer percebe a proposta porque não 
são todas as obras necessárias nos arruamentos, são algumas. Mesmo com este empréstimo e com estas 
intervenções há de ficar muita coisa por fazer porque como o Sr. Presidente da Câmara explicou, e muito 
bem, nos últimos anos, fruto da crise que sofremos, do subfinanciamento às autarquias, bem como do 
não cumprimento da Lei das Finanças Locais, aqui com responsabilidades claras para o PS; o partido que 
está no Governo e que prometeu que a Lei das Finanças Locais ia ser cumprida e não foi cumprida, e isto 
resulta em falta de verba para fazerem aquilo que têm de fazer. 
Questionou os presentes se se lembravam das discussões que tinham tido sobre a taxa de ocupação do 
subsolo, em que há muita gente contra os municípios cobrarem a taxa de ocupação do subsolo aos 
prestadores de serviços de telecomunicações, ou os tais utilitários que distribuem gás, mas se repararem 
esses prestadores de serviços têm estragado as nossas estradas e pagam a taxa, ou deviam pagar até 
mais, para reparar os estragos que fazem. Todos viram o que é que a instalação de gás, que é uma coisa 
boa, fez às estradas do concelho da Moita, do concelho do Barreiro, do concelho do Montijo, cada vez que 
mexem estragam uma faixa e a estrada fica deteriorada e isto são prejuízos para todos. O Sr. Presidente 
da Câmara utiliza uma expressão que até acha que é feliz, uma vez que cobram a um pequeno comerciante 
para ter explanada porque é que não hão de cobrar a uma grande empresa que ocupa o subsolo, e 
recordou que o PS teve aqui, também pela voz do Sr. Jorge Beja, grandes intervenções a questionar esta 
tal boa cobrança que a si lhe parece boa gestão, porque faz pagar quem estraga e que tem dinheiro os 
estragos que faz à população da Moita e, neste caso, às estradas. 
Ainda sobre a questão da gestão corrente e das novas obras, e o Sr. Jorge Beja dizia que era boa gestão 
fazer novas obras e não reparar o existente, disse que fazer novas obras quando estão eixos viários 
fundamentais de circulação em mau estado isso sim é que é má gestão. Na sua terra chama-se “varrer o 
lixo para debaixo do tapete”. Não podem criar novas acessibilidades quando têm problemas em melhorar 
as existentes, e por isso é que a Câmara tem um programa como de repavimentações como também tem, 
fora disso, a pavimentação normal, que são duas ou três, e ainda tem vindo, como sempre disseram na 
CDU, a tentar ter financiamento da comunidade europeia em tudo aquilo que puder para fazer intervenção 
da rede viária, como foi o caso da rua 1º de Maio, e convidou todos a visitá-la durante o dia para que 
possam ver a mudança que teve e que está cheio de gente, como será o caso na avenida 1º de Maio, cuja 
repavimentação foi o próprio Partido Socialista que impediu em 2005. 
Assim, parabeniza a Câmara Municipal, como munícipe fica muito satisfeito e mais satisfeito fica vendo 
que há uma repartição do tal investimento por todas as freguesias, portanto, está aqui a ser repartida a 
capacidade de intervenção por toda a gente, como o seu camarada Eduardo Teixeira disse. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Este é, realmente, um daqueles atos de gestão que são bem-vindos, que é utilizar a capacidade financeira 
do município, não apenas as receitas correntes, mas também a capacidade de endividamento para fazer 
obra que melhore a vida dos cidadãos, e é o caso. 
Quanto à capacidade que o município devia ou não ter para construir outras vias que fazem falta, e 
algumas fazem falta, e tanto fazem falta que, por exemplo, a Circular Regional Exterior da Moita faz parte 
do plano rodoviário nacional e o Governo ainda não a fez, e era daquelas fundamentais para o município. 
Existindo algo que, nomeadamente, os senhores do PS muitas vezes criticam, e com razão, que é o estado 
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em que estão as vias do município, e havendo um investimento do município com poucos encargos 
financeiros em termos de empréstimo a que podem ter acesso neste momento, acha que é uma obra que, 
realmente, faz todo o sentido. Agora, se em termos de gestão é uma má gestão fazer empréstimos para 
gestão corrente, não sabe como é que o Governo do PS se arranjaria se não fizesse centenas de milhares 
de milhões de empréstimos para fazer a gestão corrente do país. Aliás, um dos grandes problemas que 
Portugal está, neste momento, a atravessar, há mais de uma década é, exatamente, por causa dos 
empréstimos que alguns governos do PS fizeram para fazer obras de gestão corrente, e obras de gestão 
corrente que, se calhar não faziam tanta falta, e outras que faziam mais falta ainda não foram feitas. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Não pretende repetir o que já foi dito pelos seus camaradas que já intervieram, no entanto, não quis deixar 
de assinalar e saudar que a proposta mais favorável, e à partida a proposta vencedora, seja a proposta do 
banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, na verdade isto é um sinal de confiança de uma 
instituição bancária, embora num concurso aberto ao mercado, e é de assinalar a confiança que o banco 
apresenta relativamente à taxa de juro que apresenta ao município da Moita. Por outro lado, este 
empréstimo de cerca de dois milhões de euros tem um encargo, para vinte anos, de cerca de cento e vinte 
e seis mil euros, portanto, de facto, mesmo à luz do negócio bancário, à luz da banca comercial, é um 
empréstimo muito, muito favorável. 
Quis também referir que na documentação que foi distribuída aos membros da Assembleia, 
nomeadamente, no Programa Municipal de Repavimentações, memória descritiva e justificativa, além de 
todo o investimento em pavimentações e repavimentações, há também uma obra complementar, 
associada neste empréstimo, muito importante na melhoria da mobilidade e da acessibilidade, 
nomeadamente, o rebaixamento dos passeios e da zona das passadeiras, ou seja, permitir às pessoas 
com mobilidade reduzida e aos carrinhos de bebé terem uma melhor circulação, e também um grande 
investimento a nível da remodelação da rede de águas. Só na união de freguesias da Baixa da Banheira e 
do Vale da Amoreira estão a falar de um investimento de duzentos e setenta e nove mil euros mais IVA na 
remodelação da rede de águas, ou seja, são cerca de quatrocentos mil euros o valor do investimento na 
remodelação da rede de águas. 
Portanto, o investimento não é a imagem que queriam fazer passar que é pôr alcatrão, espalhar alcatrão, 
é uma coisa normal, tapar buracos, não, é na verdade uma obra de requalificação quer da rede viária, quer 
da melhoria da acessibilidade, quer na requalificação das infraestruturas, nomeadamente, de 
abastecimento de água, especialmente onde a rede é muito antiga, e é um sentido de responsabilidade, 
de facto, se a Câmara vai fazer uma pavimentação cuidar daquilo que está no subsolo para a seguir não 
ter de estar a abrir buraco e a tapar novamente ficando com um remendo, pelo que acha que isto sim é 
uma obra bem programada, uma intervenção bem projetada e que vai muito além daquilo que é a gestão 
corrente. E, como já alguém aqui disse, é tal como nas suas próprias casas, quando querem fazer uma 
obra mais avultada que está fora do alcance, recorrem a empréstimo para obras em casa. É assim que 
quem não é rico, quem não tem benesses, consegue fazer e faz uma boa gestão do seu orçamento, como 
todos querem e fazem do seu orçamento familiar. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Subscreve aquilo que disse o seu colega Jorge Beja de que isto não é, de facto, um ato de boa gestão 
porque, no fundo, isto acaba por ser remediar uma vez que o Programa Municipal de Repavimentações da 
autarquia, no passado, nunca funcionou e nunca funcionou porque a autarquia é uma autarquia 
endividada. Veja-se o que em 2011 gastou ali na caldeira e, neste momento, já se prepara para gastar 
mais verbas na caldeira e é por aí que vai o dinheiro e as verbas da autarquia. 
O Sr. Presidente, na última reunião, disse que havia já uma seleção e um levantamento dos pavimentos a 
necessitar de intervenção e fazia todo o sentido, quando traz aqui um empréstimo, dizer quais aqueles 
que necessitam de intervenção em cada freguesia. 
Perguntou ao Sr. Presidente, visto que estes dois milhões não chegam para fazer as intervenções em todas 
as freguesias, como é que se vai resolver o problema visto que a autarquia estará endividada, ou se vão 
fazer outro empréstimo para repavimentar o que falta. 
Por último disse que a votação do PS relativamente a esta proposta é por não quererem que o concelho 
continue a ter graves problemas de segurança rodoviária, mas consideram que este empréstimo surge por 
incapacidade de gestão. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pensam, defendem e acham que mostram um bom ato de gestão e também pensam que este discurso e 
esta última intervenção está cheia de falácia e de caricaturas. Quanto à autarquia estar endividada disse 
que estão a pagar os empréstimos religiosamente, estão quase a concluir o saneamento total da dívida 
que, em determinado momento, fruto de uma conjuntura desfavorável, atingiu níveis significativos e que 
os tem obrigado a um serviço da dívida muito exigente ao longo destes últimos anos, basicamente ao longo 
da última década, mas têm-no feito e têm, apesar disso, mantido uma capacidade de investimento 
diminuída, evidentemente, mas uma capacidade de intervenção que não foi por essa via que ficou  
severamente mais afetada. 
O que verdadeiramente afetou a capacidade de intervenção, a capacidade operacional, foram as medidas 
de austeridade das troikas, com obrigações de redução de pessoal, com reduções de financiamento, com 
aumentos brutais de encargos e, como já aqui foi referido, por exemplo, o aumento do IVA da eletricidade 
que, na altura, quando foi aprovado logo em 2012, só teve os votos favoráveis do PSD e do CDS, mas que 
agora, afinal, passados todos estes anos e quando até já há excedentes orçamentais, já houve um partido 
que mudou de ideias e já acha que manter o IVA a vinte e três por cento, ao mesmo preço do whisky e de 
outros produtos também de primeira necessidade é justo, portanto, tudo isto é que, efetivamente, tem 
sacrificado, de forma incontornável, a capacidade do município. 
Aquilo que disse inicialmente foi que, com os recursos que podem alocar anualmente para este setor de 
atividade, para as repavimentações, não conseguiriam recuperar rapidamente os atrasos que ocorreram 
nesta última década de mais dificuldade e por isso fazem uma operação que é uma operação 
perfeitamente justificada neste contexto. Um empréstimo bancário em condições muito favoráveis que 
lhes permite uma resposta imediata, que lhes permite dar resposta às populações e que não era 
substituível por nada, porque não havia outra alternativa, pelo menos boa, a não ser que alguém 
conseguisse aqui dizer de onde é que, do orçamento municipal anual, retirava dois milhões de euros para 
se fazer um programa de repavimentações, ou então que defendesse que se utilizasse os dois milhões de 
euros ao ritmo que vão, por exemplo, repor os encargos. Esta reposição do serviço da divida tem um custo 
anual na ordem dos cento e vinte mil euros por ano durante vinte anos e se em vez do empréstimo usassem 
cento e vinte mil euros por ano havia aqui algumas intervenções que um ano não chegava para as pagar, 
portanto, não era possível, porque com cento e vinte mil euros por ano, que é o que isto vai custar, não 
respondiam aos problemas de forma eficiente e não resolviam nenhum problema do município do ponto 
de vista financeiro. 
Portanto, esta é uma operação de gestão boa, é uma operação que, efetivamente, permite uma resposta 
rápida a alguns dos maiores problemas. Como disse inicialmente qualquer pessoa que queira olhar para 
a realidade com olhos de ver e não com a visão adulterada pelas obsessões partidárias, verá que, com 
certeza, havia inúmeros outros arruamentos e outras vias que podiam beneficiar de uma repavimentação. 
Ninguém afirmará que estes cerca de trinta arruamentos que aqui vão ser intervencionados são os únicos 
que podiam beneficiar de uma intervenção, mas eles foram selecionados por duas razões, pelo seu estado 
de degradação, e nalguns casos já significativa, e pela sua dimensão, exatamente, porque são 
intervenções que cada uma delas exige montantes financeiros que serão mais difíceis de mobilizar com 
recurso ao orçamento anual e, por isso, aproveitam para concentrar aqui as intervenções mais pesadas, 
dar-lhes uma resposta rápida e depois, com os recursos que anualmente atribuem a esta área de ação, 
conseguirem ir dando as respostas a tudo o resto que, naturalmente, continuarão a fazer. 
Também foi aqui dito que se fazem agora repavimentações e que isso não tem sentido porque daqui a 
dois ou três anos fazem-se outra vez, quando o que não faz sentido nenhum é andar a repavimentar vias 
a cada dois ou três anos, porque uma repavimentação feita em boas condições dura muito anos, portanto, 
também desse ponto de vista não estão a consumir verbas em consumíveis, porque isto não são 
consumíveis, são investimentos e são mesmo classificados assim como investimentos. São despesas de 
capital, são investimento e aquilo em que se usa financiamentos bancários é nos investimentos porque é, 
exatamente, para isso que eles estão previstos, aliás, é exatamente para isso que a lei os permite, porque 
a lei nem sequer permite financiamentos para despesas correntes. 
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Por todas estas razões, usando mais uma vez uma expressão várias vezes dita, pensa que aquilo que faz 
sentido é que todas as pessoas que gostam do seu concelho e querem melhores condições para a sua 
população estejam satisfeitas por esta operação ir ocorrer. Essa é a única coisa que acha que faz sentido. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do BE proferida por Luis Morgado 
“Congratulamo-nos, e é mesmo com alegria, que votámos a favor. Congratulamo-nos por isto ser aprovado 
e até por unanimidade. Andámos cerca de seis orçamentos, ou talvez sete, a reivindicar, na preparação 
dos orçamentos, que se repavimentasse, pelo menos recordo-me destas, mas outras também, aquela 
estrada que passa defronte da escola profissional. Só no ano passado, ou há pouco tempo, um ano ou 
dois, é que aquilo foi reparado, ou seja, as possibilidades que foram-nos sempre explicadas em cada 
orçamento, e a toda a Assembleia, é que, de facto, não conseguia dar respostas de outra maneira. Até 
esperámos seis anos, ou sete anos, sei lá, até que aquilo foi feito. 
Evidentemente que há aqui uma coisa errada neste projeto, é ele, exatamente, ficar apenas titulado por 
repavimentação, porque as obras que envolvem esta repavimentação são muito mais. Está muito mais 
detalhado, para quem leu, naturalmente, e percebeu que o detalhe é grande e que não podia ser feito de 
outra maneira. Agora enrolar-se isto como estava não, daí que votámos a favor, porque as verbas não 
davam mesmo. Andámos à espera e a desejo seis ou sete anos para que se repavimentasse aquela 
estrada defronte da escola profissional. Esta que me recordo é a mais evidente, mas também outras. 
Ora, acontece também o seguinte, é que devido a estas intervenções que aqui surgem tenho um bocado 
de receio que algumas das obras que envolvem este projeto possam vir, por questões de obsessão 
eleitoralista, porventura legítima, porque há quem se queira constituir alternativa, nós também, à CDU, às 
tantas, faça para aí aparecer alguma providência cautelar.” 
 
Declaração de Voto de João Figueiredo da CDU 
“Votei favoravelmente esta proposta porque vem dar resposta a um conjunto alargado de necessidades 
há muito verificadas e às quais a capacidade financeira do Município não foi até agora capaz de dar 
resposta. 
Este é um ato de gestão municipal que permite fazer em pouco tempo um investimento num conjunto de 
obras de melhora das condições de mobilidade automóvel e pedonal, e ao mesmo tempo permite ainda a 
requalificação de uma parte da rede de águas mais envelhecida. 
Votei favoravelmente esta proposta porque as condições de financiamento apresentadas ao município 
para este investimento são vantajosas, e não sobrecarregam os futuros orçamentos municipais. 
Em resumo, voto favoravelmente porque este é um bom ato de gestão. Caso considerasse o contrário, 
como ouvi aqui hoje, votaria contra.” 
 
Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Socialista 
“Votámos favoravelmente o empréstimo no sentido de salvaguardar a segurança rodoviária no concelho e 
permitir garantias de respostas viárias mais adequadas. 
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No entanto, a ação de gestão tomada é incorreta. É o resultado desatento e negligente do executivo CDU 
que acumulou estradas incapazes e perigosas. Este empréstimo vai procurar sanar parte de uma ferida 
que nunca foi cuidada a tempo e horas. 
A manutenção e a conservação foram arredadas da atuação municipal e, em desespero de causa, recorre-
se a um empréstimo de prazo estendido para pagar parte do que não teve devida atenção.” 
 
7 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não vai, como é habitual, detalhar o documento que foi distribuído e que, desta vez, comporta noventa e 
sete páginas, com um grau de detalhe bastante acentuado. Já não é inédito nesta Assembleia alguns 
membros considerarem que é detalhe excessivo e que são páginas a mais, mas pensam que não porque 
são os serviços que produzem esta informação, e produzem-na com o gosto de dar a conhecer aquilo que 
fazem, com todo este detalhe que evidencia a forma como se regista a atividade, como se monitoriza a 
atividade, portanto, dão-no a conhecer e cada um fará dele a utilização que lhe aprouver. Uns poderão lê-
lo de fio a pavio, outros procurar apenas aquilo que lhes interessa, outros, pura e simplesmente, nem 
sequer o folhear, mas fica feito, fica para memória futura e pensam que este é também o seu dever no 
que diz respeito à prestação de informação. Por isso mesmo, não vai ler ou reproduzir o que está escrito e 
quer apenas evidenciar dois ou três aspetos da atividade mais recente que lhe parecem importantes. 
Formalmente, estão no último ano do Portugal 2020, portanto, do atual ciclo de programação comunitária, 
apresentaram no final do ano de 2019 um conjunto de candidaturas que foram rapidamente aprovadas e 
cujos processos estão prontos a ser ultimados para avançarem com os concursos. Estão num ponto em 
que há um grande empenho de todas as entidades públicas, da CCDR que gere os fundos dos municípios 
da Área Metropolitana de Lisboa para que se aprovem as candidaturas rapidamente, para que se efetuem 
as obras e as ações, porque o país não pode, naturalmente, perder os fundos que tem disponíveis e a 
execução está ainda a níveis relativamente baixos em todo o país e, em particular, dos números que 
conhece diretamente ao nível da Área Metropolitana. 
Isto resulta também, numa significativa parte, do facto do início deste ciclo de programação ter sido 
conturbado, em que verdadeiramente se perderam praticamente dois anos desde o início sem que nada 
fosse aprovado, sem que nada fosse executado, portanto, estão com uma programação comprimida no 
tempo e aquilo que está a ocorrer em todos os municípios, e mesmo com intervenções no âmbito da 
administração central, é uma grande concentração de investimentos neste período final de 2020, sendo 
que, do ponto de vista de aprovação de candidaturas e de autorizações, nada pode ser autorizado ou 
aprovado após o final de 2020, mas as obras poderão prolongar-se, a sua execução e a sua conclusão, 
ainda por mais dois anos, portanto, desse ponto de vista, têm tempo para cumprir os objetivos. 
Entretanto, ocorreram, pelo menos, duas boas notícias para o concelho, uma delas é o início das obras de 
recuperação do palacete da Fonte da Prata. Como se recordam o município decidiu a atribuição daquele 
imóvel à Fundação Santa Rafaela Maria para a sua atividade social, predominantemente desenvolvida 
junto dos jovens da Fonte da Prata, uma atividade meritória, já de dimensão muito significativa. Finalmente 
ultrapassaram-se os problemas que tiveram do ponto de vista da formalização e da definição definitiva do 
terreno e de toda a área atribuída, e certamente recordam-se que foi um processo que teve alguns 
retrocessos e que depois teve que ser refeito, mas que está finalmente a concretizar-se, do ponto de vista 
da intervenção, da recuperação daquele equipamento. Portanto, são dois bons motivos para regozijo 
porque, por um lado, estar-se a recuperar um imóvel com alguma história e com alguma importância 
patrimonial, por outro, estar-se a criar condições para o desenvolvimento da atividade desta instituição. 
A outra boa notícia é mesmo ao lado e prende-se também, finalmente, com a aprovação, o licenciamento 
e o inicio das obras da instalação da plataforma logística de uma empresa de distribuição, que vai instalar 
aqui a sua plataforma logística, para já, para todo o país. Provavelmente, porque nestas coisas é sempre 
difícil e incerto fazer afirmações muito definitiva sobre esta matéria, dizer que é o mais, o melhor, são 
sempre coisas difíceis de provar, mas, provavelmente, será o maior investimento económico de sempre 
no concelho da Moita. Estão a falar de um investimento na ordem dos cinquenta milhões de euros que, 
efetivamente, é um impulso importante, é um grande investimento, mesmo do ponto de vista regional, 
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porque, infelizmente para todos, não são frequentes os investimentos desta dimensão, portanto, o que 
importa aqui salientar, para além, naturalmente, da satisfação por este investimento ir ocorrer é o papel 
que a Câmara desempenhou neste processo. 
Começaram a trabalhar nisto no início de 2017, portanto, ainda no anterior mandato foram efetuados os 
primeiros contatos, as negociações, o acompanhamento permanente, desenvolvido em permanência pelo 
gabinete do Presidente da Câmara, com a instituição, com os técnicos, com os serviços de urbanismo, 
para que todos os problemas fossem ultrapassados e todas as dificuldades fossem resolvidas. Como 
poderão imaginar, mesmo do ponto de vista de desenho, da implantação, de resolução de todas as 
questões relacionadas com a grande dimensão do projeto há dificuldades a ultrapassar, há pareceres 
externos a obter, e isso tudo levou, praticamente, três anos, mas concretizou-se, está cá, e desde o 
princípio foi essa a intenção e foi para isso que trabalharam, portanto, têm toda a justificação para estar 
muito satisfeitos com esta notícia. 
Por último, e uma vez que já tem sido motivo de conversa e, ao que parece, de alguns incómodos, quis 
confirmar que a Câmara Municipal vai, efetivamente, avançar para a construção da piscina municipal da 
Moita. O projeto está praticamente concluído e está a ser desenvolvido todo o processo para que este ano 
haja concurso e para o ano haja construção. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
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 
Tem duas questões para colocar à Câmara Municipal, sendo que uma delas se prende, exatamente, com 
a questão do contrato de urbanização da plataforma logística do ALDI. Acha que é, de facto, um 
investimento de assinalar, independentemente de ser ou não o maior da região, do concelho, mas por vir 
confirmar a atratividade do território do município da Moita para o investimento, quer pela sua 
acessibilidade, quer também pela sua qualidade de vida, porque estas empresas também procuram, 
naturalmente, estabelecer-se em locais dotados de acessibilidades e também com gente qualificada 
disponível, para poder prestar serviço, poder trabalhar nestas empresas e, de facto, é uma plataforma 
logística que, para além de alguns empregos mais indiferenciados também tem muito emprego 
qualificado. Hoje em dia, quem conhece minimamente o ramo da logística, sabe que a exigência da 
especialização, quer em termos de informática, em termos de gestão de stocks, em termos de toda a 
gestão que uma empresa desta natureza requer, de facto, também exige que haja mão de obra qualificada 
para o efeito. 
Porque este investimento, como já foi referido, é de cerca de cinquenta milhões de euros e, de facto, é um 
investimento bem-vindo ao território do município da Moita, e uma das questões que o Sr. Presidente já 
falou é sobre o atraso que este processo teve, e também na notícia que está disponível no site da autarquia 
de treze de fevereiro são referidas as dificuldades, perguntou ao Sr. Presidente, porque gostava que a 
Assembleia fosse informada, quais foram, exatamente, e quem foram os responsáveis pelas dificuldades 
referidas, nomeadamente, pareceres de entidades externas que, naturalmente, deveriam apoiar o 
investimento e apoiar o município e que tanto demoraram com o desbloquear desta situação. Gostava que 
o Sr. Presidente informasse a Assembleia porque perante as notícias que surgiram as coisas têm que ser 
especificadas e clarificadas. 
A outra questão que pretende colocar também tem a ver com uma pergunta que já na última sessão da 
Assembleia Municipal tinha colocado nos atos da Câmara, para saber para quando terão a ligação de 
energia nos semáforos que foram colocados no entroncamento da Rua Eça de Queirós. Na altura, lembra-
se de ter sido informado que estavam à espera da vistoria da Certiel e da EDP, mas porque já passaram, 
de facto, mais de três meses desde que a obra está concluída, porque o investimento público, e quem 
gosta de fazer contas aos euros também deve pensar nisso, já foi gasto e sobre o qual a população não 
está a tirar nenhum proveito desta situação, quer saber, exatamente, de quem é a responsabilidade desta 
morosidade porque esta entidade que é responsável por esta morosidade na ligação dos semáforos é 
também moralmente responsável por qualquer acidente que, entretanto, possa voltar a ocorrer naquele 
entroncamento. Passam ali, nomeadamente, dezenas, para não dizer centenas de veículos, e quem mora 
naquele bairro tem de passar necessariamente por ali, daí que gostasse de saber o porquê deste atraso e 
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de quem é, efetivamente, a responsabilidade, porque as pessoas questionam-se e, como já se sabe, a 
primeira informação que alguém no contra informação põe a circular é que a responsabilidade é da 
Câmara Municipal, e quer saber, exatamente, se assim é e se assim não é quer saber, exatamente, quem 
é a entidade responsável por este atraso. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Na condição de amante do desporto congratula-se com a construção anunciada dos campos de padel e 
também, finalmente, da piscina da Moita. Tencionava falar da piscina, e o Sr. Presidente, com a garantia 
que deu tranquilizou-o, mas de qualquer forma não pode deixar de lamentar que esta terra, mas mais vale 
tarde que nunca, em tempos tenha tido um equipamento deste género, uma mini piscina, na qual pessoas 
de todos os escalões etários fizeram natação e depois, de um momento para o outro, foi desativada com 
a promessa dada nesta casa que a mesma iria encerrar para obras. Não foram explicadas, na altura, quais 
as obras que se iriam fazer e quando toda a gente pensava que se tratava de obras de manutenção e 
conservação, eis que, para espanto de quem a frequentava, foram obras de transformação num armazém 
que hoje tem o nome bonito, salvo erro, de recursos da natureza. 
Em 2005, próximo das autárquicas, foi anunciada a piscina da Moita, sensivelmente junto à rotunda do 
toiro, e não tem nada contra isso porque isto é como num jogo de qualquer modalidade, até ao apito do 
árbitro é jogo, portanto, não tem nada contra o facto desse anúncio ter surgido em cima das autárquicas 
desse ano, e a única coisa que vê de mal nisso foi o facto do outdoor ter sido retirado, porque senão os 
moitenses lembrar-se-iam que o “parto” estava, efetivamente, difícil porque já passaram quinze anos, com 
mais dois serão dezassete. De qualquer forma, congratula-se, na condição de munícipe e cidadão desta 
terra, por estas duas obras em termos de equipamentos desportivos, com a relevância, como é óbvio, para 
a piscina. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do PSD 
Gostava de começar a sua intervenção com uma saudação à criação do Balcão da Inclusão que, no seu 
entender, é um marco muito importante que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, 
cuja inauguração ocorreu o dia nove de janeiro, mas o que queria destacar ainda mais é o atendimento 
personalizado também aos familiares das pessoas com deficiência, porque muitas vezes só se pensa 
nessas pessoas e não nos familiares que as acompanham e nas dificuldades que todos passam. 
Quis ainda questionar o Sr. Presidente, como já tinha feito há algumas sessões, e na altura era o Sr. Vice-
Presidente que o estava a substituir, sobre a situação das obras na piscina de Alhos Vedros, disse que 
eram umas obras de fundo, que iria haver um período de teste das obras e que, nessa altura, ainda não 
estava prevista a data de conclusão, pelo que gostaria de perguntar se, neste momento, já tem mais 
informações a respeito do assunto. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Vai começar por algumas questões mais leves, mas que já são repetição. Há tempos referiu o estado de 
ruínas em que está uma moradia na rua dos Marítimos, salvo erro o numero vinte e três, e esta semana 
pessoas que lá habitam colocaram novamente o problema, quer a si quer a outros amigos, porque aquilo 
já está a ser frequentado por miúdos e está mesmo degradado e em perigo. Lembrou também que cada 
vez que passa pelo clube observa que cada vez há lá mais buracos e um dia destes não sabe para que 
lado é que as pedras vão cair. Se é para a rua os ferros que lá estão não conseguirão, naturalmente, sustê-
lo porque a configuração daquela estrutura não permite, de facto, suster aquele material porque aquilo é 
muito aberto. 
Isto leva-o a outra conversa porque de certeza que existe, desde o tempo do vereador Miguel Canudo, e 
agora com o vereador Luis Chula, no quadro da proteção civil, uma identificação de todas estas questões 
e confia que, porventura, têm um relatório com registo disto tudo. Noutra vertente, há outros 
procedimentos em relação à reabilitação urbana e aí também há respostas a dar, porque o levantamento 
foi feito, mas era bom saber que démarches é que foram feitas em relação aos proprietários e que se 
conhecesse, ou que houvesse uma sessão de esclarecimento para os membros desta Assembleia, 
exatamente sobre o levantamento e uma explicação do respetivo ponto de situação, porque o objetivo é 
2025 e estão em 2020, para além de haver aqui dois problemas, porque há a reabilitação urbana mas 
também há questões da proteção civil, e há, com certeza, relatórios feitos, trabalhos feitos, levantamentos 
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feitos. Porventura, haverá algum atraso, que não sabem se há, e daí que gostassem de saber que 
démarches é que foram feitas em relação aos respetivos proprietários. 
Já lhe passou pela cabeça, em relação aos dois ou três casos que conhece, fazer a caricatura daquelas 
pessoas e pô-la no largo, porque conhece bem os proprietários e, alguns deles, são gente mesmo 
endinheirada, aliás, antigos donos da Moita. É claro que se arriscava, porque já não estão naqueles belos 
tempos do pós-revolução, mas era o que alguns mereciam. Gostava que houvesse respostas, porque já 
tiveram aqui o estudo que todos têm, com certeza, em casa, têm o projeto e, naturalmente, é um sonho 
realizar aquilo, mas era muito importante conhecerem o ponto da situação. 
Em termos da proteção civil já há situações que obrigam a dar respostas, e também não põe em causa o 
trabalho dos vereadores porque por conversas que já se fizeram sabe que há relatórios feitos, há propostas 
feitas, agora há outras démarches que, se calhar, não foram feitas junto dos respetivos proprietários, pelo 
que agradece, se não hoje um dia destes, e muito em breve, que seja prestado um esclarecimento e, em 
relação ao caso da rua dos Marítimos, se calhar, a única possibilidade para resolver o problema será a 
Câmara tomar a iniciativa de tapar aquilo, porque os proprietários não são tesos, ou pelo menos não terão, 
com certeza, uma reforma como a sua, e vivem todos na Moita estando ao alcance de serem notificados, 
e até podem entregar uma carta na mão porque os CTT estão a funcionar mal. 
Em relação a outras questões que também o preocupam é que existem muitas pessoas que referem a 
falta de locais onde depositar os óleos, e parece que já existiu algum junto do centro náutico, mas que 
agora não existe. O próprio, porque tem muitas madeiras, tem um sítio onde vai gastando aqueles óleos a 
tratar as madeiras, mas se não fosse isso não saberia onde é que iria pôr, porque na sua casa são coisas 
que, já há muitos anos, não vão para o esgoto. 
Outra questão que também pretende colocar é porque uns amigos hoje de manhã cedo lhe disseram “pois 
tu também és um dos culpados pá, estás na Assembleia Municipal e não há uma máquina de pressão, 
uma carrinha e que numas horas se lave a varanda da Câmara e a parte do relógio porque está tudo 
negro”, ao que lhes respondeu “algum dia dá-me na cabeça e vou eu lá fazer isso pá”, e isto porque é um 
trabalho fácil, o edifício da Câmara é bonito e não está bem-apresentado. É evidente que dá trabalho, e 
sabe porque já fez esse trabalho, mas com uma máquina, uma agulheta e escovas próprias aquilo limpa-
se, e não leva muito tempo, mas é claro que também não é num dia e o que está a fazer é, exatamente, a 
transportar o sermão que ouviu esta manhã. 
Em relação às notícias e, nomeadamente, em relação à piscina que tantas vezes, nestes anos todos, 
alguns quinze ou dezassete anos, o levou a algumas brincadeiras pela internet, e não só, congratula-se 
pelo facto e fica mesmo muito satisfeito porque frequentava a piscina de Alhos Vedros, que agora está, 
obviamente, fechada. Porventura, passará para a Moita e espera inscrever-se e estar lá já a praticar e a 
nadar na altura da inauguração, e é daquelas coisas que o deixam satisfeito, mas mesmo muito, ainda por 
cima como habitante da Moita, nascido e criado, ficou mesmo satisfeito de perder este argumento de 
ferroada eleitoralista. Ficou mesmo satisfeito por ter perdido esta possibilidade de nas próximas eleições 
voltar a brincar outra vez com a piscina. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Neste ponto traz um assunto que já trouxe na última vez que é sobre as melhorias na zona que vai da 
Moita até ao Gaio-Rosário, principalmente na parte da zona das salinas. Já lá está o cartaz que dá para 
verem como é que fica por cima, já teve oportunidade de passear pela zona e a recuperação do moinho 
está bastante aprazível, até ao dia que alguém se lembre de ir fazer daquele tipo de arte que, às vezes, se 
fazem neste tipo de edifícios, mas está um sítio aprazível e é uma zona ótima para passear e porque tem 
a ideia que aos domingos passam muitas centenas de residentes no concelho, e não só, por aquelas zonas, 
seria importante terem a preocupação de contar quantas pessoas passarão por ali para depois não terem 
algumas contabilidades menos organizadas. Acha que é uma das zonas mais frequentadas do concelho, 
e pensa que aquela obra trouxe a abertura do rio às pessoas e que é aquilo que que atrai a população 
àquela zona e aquilo não é só um espaço de laser é também a saúde das pessoas que está ali em questão 
e, cada vez mais, daquilo que sabem da promoção de hábitos saudáveis, esta abertura das cidades e das 
vilas à população é bastante salutar. Era importante terem números porque os números fazem a diferença 
quando lhes vêm perguntar porque é que pedem empréstimo para reparar estradas, etc,, porque, de facto, 
às vezes compensa, por cada habitante, cada euro que se gasta nestas atividades. 
Entretanto também já lá foram colocados os pilaretes para evitar que os carros vão pela ciclovia, mas 
continuam a haver pessoas que acham que é importante pescarem ou fazerem uma atividade qualquer 
como apanhar sol, o que é legitimo, e é porreiro estar no carro a apanhar sol no sítio das salinas, mas acha 
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que aquilo não foi concebido para ter lá carros porque o peso de um carro não é o mesmo que o de uma 
pessoa e, segundo aquilo que sabe dos amantes dos pássaros, também há ali ninhos de outras aves que 
podem continuar ali, até que um dia lhes aluguem outras salinas para se mudarem, mas até lá elas podem 
continuar ali e pensa que era importante cuidarem daquele espaço e arranjarem uma barreira física para 
que os carros não passem para ali, pelo que queria perguntar se está algo previsto para criar essa barreira 
impeditiva da passagem dos carros, mas sem agredir a paisagem. 
Outra questão que gostava de colocar é sobre um assunto que foi sobejamente abordado no período 
anterior à ordem do dia, que é a questão da participação e como é que a população se pode organizar 
para participar politicamente ou coletivamente nas atividades do município, e há uns que acham que é 
atribuindo cinco ou dez mil euros, ou o que for, a uma atividade deste tipo que têm um orçamento 
participativo. O que pretende perguntar é sobre uma iniciativa que não é só da Câmara Municipal da Moita, 
mas que também acontece aqui, que é o Programa Visionários em que a população foi convidada, e quem 
quis já se inscreveu, para decidir a programação cultural do concelho e do Fórum Cultural José Manuel 
Figueiredo para a próxima época, porque gostava de saber quantas pessoas aderiram a esta iniciativa e 
também destacá-la. 
Outra situação que também é ilustrativa da preocupação e da atenção, e não é preciso muito dinheiro para 
estas coisas, mas também está a falar de cor porque não sabe qual é o dinheiro que se gasta nesta 
iniciativa, é a questão de as bibliotecas do concelho terem decidido ficar abertas até às dez e meia neste 
período de exames, porque acha que é um detalhe muito interessante da parte dos programadores das 
bibliotecas, pelo que quis felicitar os trabalhadores e a Câmara Municipal por apoiar esta iniciativa, e 
também gostava de saber se essa iniciativa já tem uma aferição do número de frequentadores após o 
horário normal. 
Terminou referindo que nas últimas três semanas tem tido oportunidade de passear mais pelo concelho 
e, ao contrário do que é dito aqui muitas vezes, de que isto é tudo negro, que isto é uma negritude, acha 
que é um concelho com bastante dinamismo e se olharem os documentos que lhes chegam, 
nomeadamente este sobre os atos da Câmara, é inegável a atividade municipal no concelho. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Porque verificam, com muita frequência, a presença abusiva de animais na via pública, solicitam ser 
informados se a Câmara Municipal da Moita está a pensar criar um regulamento municipal de 
apascentamento de gado, à semelhança de alguns que já existem noutros concelhos e, na eventualidade 
de já se estar a pensar criar esse regulamento, saber quando é que ele poderá vir a entrar em vigor. 
Sobre o cartão municipal sénior, postura que já foi adotada em muitos concelhos, e sendo esta uma forma 
de promover a solidariedade junto desta camada da população, alargando e diversificando benefícios e 
apoios através do estabelecimento de parcerias entre entidades públicas, privadas e municípios, e que 
esta estratégia assenta numa rede de concessão de benefícios, isenções e reduções para os seus 
utilizadores, designadamente na compra de bens, produtos e serviços públicos e ou privados através de 
protocolo, pretendem saber se a Câmara da Moita está disponível para criar uma iniciativa deste tipo, ou 
seja, a criação do cartão municipal sénior. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Tem três notas que pensa que acrescentam um pouco ao relatório e à discussão, mas queria enquadrar 
essas notas numa opinião muito pessoal, e de algumas pessoas do concelho da Moita, até porque quer 
combater uma ideia que alguns tentam passar e que dizem que o concelho está parado, está estagnado, 
não tem capacidade de criação de emprego, não inova, não é atrativo, não tem atividade digna para as 
pessoas, para que com estas três notas o deixem provar exatamente o contrário, e ainda que pudesse 
facilmente, nos dias que correm, apresentar vinte ou trinta notas vai só dar três. 
Em primeiro lugar, não foi aqui dito, mas o Festival Internacional de Blues da Baixa da Banheira foi 
nomeado em quatro categorias, num pequeno concurso ibérico, como um dos melhores festivais, e pode 
não ganhar nada, mas foi nomeado a nível da península ibérica e uma terra como a Baixa da Banheira 
que, como costuma dizer, está no final da linha do comboio e no final da autoestrada porque não têm, por 
opção política, a construção da Terceira Travessia do Tejo, ser nomeada num festival de musica a nível 
ibérico pensa que os deve encher de orgulho porque, como também costuma dizer, “à nossa terra e a nível 
cultural só lá vai quem quer ir” e o festival tem aderência de muita gente de fora do concelho, seja de 
Lisboa, do Porto, de Braga, de Faro, portanto, quatro nomeações em oito ou nove ou dez, pensa que é uma 



   Página 21 de 26 

coisa que deve ser um orgulho para todas as pessoas do concelho. É um bom trabalho, é um bom exemplo 
de fazer as coisas, e não é a Câmara que as faz, é a Câmara em parceria com uma associação e com a 
junta de freguesia. 
Sobre o entreposto do ALDI o Sr. Presidente da Câmara não disse, mas fala-se “à boca cheia” que a Câmara 
do Montijo andou atrás deste investimento. Aliás, o Presidente da Câmara do Montijo anunciou 
publicamente este investimento para o Montijo por três vezes, com um grande foguetório. Também sabem, 
por portas e travessas, que Oeiras queria o investimento e que o Barreiro também queria o investimento, 
e a ALDI resolveu vir não para um concelho parado, estagnado, que não tem capacidade de criação de 
emprego, de inovar, mas resolveu vir para o concelho da Moita e, inclusive, o responsável da ALDI tem 
uma postura diferente do Presidente da Câmara, que diz que não sabe se é a maior, se é a mais pequena, 
porque ele diz que é uma das maiores do sul da europa, portanto, é um investimento de cinquenta milhões 
de euros que diz que vai criar trezentos empregos, se calhar não cria tantos porque estas coisas são 
sempre um bocado discutíveis e aí concorda com o Presidente da Câmara, mas é prova provada que o 
concelho da Moita é atrativo e que as empresas os procuram. 
Duas notas para demonstrar que estas ideias proferidas durante décadas e décadas não são válidas e 
demonstram alguma azia, são sobre o Balcão da Inclusão, como foi dito pela sua companheira de bancada 
e muito bem, e não vai falar melhor que a Paula Diogo porque falou muito bem e subscreve-a, e sobre a 
substituição das luminárias em todo o concelho que avançou hoje e onde estão a substituir lâmpadas 
poluentes, pouco eficazes por uma tecnologia muito moderna que vai dar ganhos ambientais, ganhos 
energéticos e assim contribuir para aquilo que todos falam agora, para combater as alterações climáticas, 
para serem um concelho mais amigo do ambiente e para pagarem menos na fatura energética. 
Como disse, podia dar muito mais exemplos, muito mais, principalmente nesta semana, mas fica-se por 
aqui e o que pede a todos é que tenham algum cuidado, e reiterou o que já disse várias vezes, que devem 
ter algum cuidado porque são figuras públicas, quer queiram quer não, e que o que dizem sozinhos tem 
influência e o que dizem enquanto partidos e forças politicas também tem. Não é a primeira vez que uma 
empresa, em reunião consigo ou com outro autarca, mostra clippings do concelho da Moita onde oitenta 
ou setenta por cento das noticias são más, e pede desculpa à bancada do PS, mas tratam-se de notícias 
que o PS coloca nos jornais a dizer que o concelho está estagnado, está parado, não tem interesse, e os 
clippings que lhes mostram sobre pesquisas do concelho da Moita são de textos produzidos por elementos 
do PS que não têm razão e que a realidade demonstra que têm, durante décadas e décadas, esta cassete 
lá metida, o que faz com que algumas pessoas acreditem, porque quando se repete a mesma coisa muitas 
vezes as pessoas acreditam, mas que desvaloriza o concelho e que ajuda a criar uma imagem negativa. 
Portanto, acha que criticar sim, valorizar quando tem que ser valorizado sim, mas o que gostava mesmo é 
que este discurso do Partido Socialista, de que o concelho está parado, está estagnado, não tem 
capacidade, não cria emprego, não inova, fosse acompanhado por uma proposta de modelo de 
desenvolvimento que o Partido Socialista nunca apresentou. Sabem que não gostam como está, mas não 
dizem como é que querem estar, como é que querem que esteja, portanto, pensa que todos devem falar 
melhor uns com os outros, com um tom mais calmo, e deve haver propostas alternativas ao que existe, 
porque nem tudo é perfeito, mas nem tudo é mau. 
Para terminar, e dar um exemplo destas coisas da comunicação social, recordou que um alto dirigente do 
Partido Socialista, há cerca de catorze anos, disse que isto era a Roménia, ofendendo os portugueses e os 
romenos. Se fosse hoje, se alguém dissesse que isto era a Roménia, se calhar, até havia gente da 
Assembleia que abandonava a sala, exatamente como o Marega fez ontem, porque podia ser considerado 
um episódio grave de xenofobia ou racismo, mas foi dito numa sessão do PS que isto era a Roménia. Não 
conhece a Roménia, conhece romenos, gosta muito de pessoas, mas condena todos os atos de xenofobia, 
e o senhor disse isto, e o concelho da Moita é um concelho que atrai investimento europeu, que é 
reconhecido pelos seus pares europeus e isso muito se deve ao trabalho dos autarcas, quer das 
assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais, quer dos executivos porque, infelizmente, o 
investimento do poder central no concelho da Moita é quase nulo ou muito reduzido e se olharem para os 
últimos vinte anos verificam que o concelho foi altamente penalizado em relação a outros e que mereciam 
mais, mereciam muito mais. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
A primeira nota é para questionar se o Sr. Presidente, porque utilizou uma palavra forte em novembro 
quando disse que era mentira que no concelho existissem dez contentores e que ia passar no local, já 
passou na rua das Descobertas. 
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Depois, sobre a piscina de Alhos Vedros, e percebem que é necessária uma intervenção uma vez que as 
referidas piscinas têm vinte anos de utilização, o que não é compreensível é o tempo que demora a 
intervenção, porque segundo o comunicado do município não é um problema estrutural uma vez que o 
mesmo refere que “serão revistos os sistemas de iluminação interior, aquecimento, ventilação e ar 
condicionado” – e há aqui alguma redundância porque o ar condicionado é o aquecimento, a ventilação é 
que já é outra coisa – e depois diz “produção de água quente, sanitária e da piscina e uma unidade de 
autoconsumo fotovoltaico”. Passaram mais de cinco meses e todos percebem que se trata de várias 
equipas, ou seja, estão a falar de eletricistas para a iluminação interior, estão a falar de uma empresa de 
painéis fotovoltaicos de autoconsumo, estão a falar de outra empresa de ar condicionado, e quem passa 
junto à piscina não vê assim tanto movimento, nem de viaturas nem de trabalhadores., e também fala 
numa gestão centralizada que acaba por ser outra empresa. 
O que querem referir é que os munícipes estão privados de frequentar aquela piscina e, neste momento, 
são o único concelho da Área Metropolitana de Lisboa que não têm piscina municipal, pelo que gostariam 
de saber o que é o Sr. Presidente responde aos munícipes que têm indicação médica para frequentar a 
piscina, às crianças em idade escolar e aos idosos que pretendem frequentar aquele equipamento e que, 
neste momento, estão privados. Não sabe se lhes diz para irem aos municípios vizinhos, se é isso que 
aconselha, e nesse sentido, gostaria de perguntar quais os custos e o tempo de intervenção, qual a data 
prevista para a abertura deste equipamento e se a manutenção e conservação ocorreram como planeado. 
Questionou se a autarquia tem algum projeto para o aproveitamento e recolha de lixo orgânico e se essa 
medida abrange o lixo orgânico doméstico. 
Porque em novembro o Sr. Presidente não lhe respondeu a uma questão sobre iluminação led, voltou a 
questionar se vai haver iluminação na estrada dos Mochos em Sarilhos Pequenos e na rua Carlos dos 
Santos Costa, que é a que vai da rotunda do Vale da Amoreira até aos galitos. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
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 resposta que dá aos munícipes sobre a intervenção na piscina é que estão a requalificar uma piscina 
que tem vinte anos para ficarem com melhores condições e como até agora ainda ninguém inventou uma 
forma de fazer uma obra desta natureza e o equipamento estar aberto ao mesmo tempo, e basicamente 
tudo o que é equipamento técnico é substituído, intervencionado, como foi dito, aquecimento de águas, 
circulação de ar, ar condicionado, ventilação, tubagens, portanto, tem de fechar, a não ser que as pessoas 
fossem tomar banho em água fria e com ar frio. 
Se tivessem minimamente interessados e lessem os documentos, em vez de fazer folclore e perguntas 
descabidas, podiam perceber que isto foi uma candidatura a um programa financiado por apoios 
comunitários para melhoria de eficiência energética em equipamentos públicos, portanto, toda aquela 
intervenção foi verificada, certificada e aprovada por quem tem que aprovar este tipo de candidaturas e 
que lhes atribui financiamento. Um processo que demorou muito tempo, demorou por razões diversas e 
não só para o município, uma vez que os primeiros avisos que foram publicados do próprio processo da 
candidatura e da aprovação, por ser uma matéria de muita complexidade, tinham elementos e exigências 
que não eram possíveis de ser cumpridas. Tiveram que se reformular, abrir novos avisos, a aprovação da 
candidatura levou alguns meses ao contrário, aliás, e não está a fazer esta afirmação com um sentido de 
crítica, está a dizer que a complexidade do processo levou a isto, até porque, como já disse em relação a 
outras aprovações de outras candidaturas a fundos comunitários, nestes últimos largos meses, neste 
último ano, a verificação das candidaturas e as aprovações têm sido muito rápidas e aqui foi a exceção 
devido à complexidade. 
Se alguém estivesse minimamente interessado em vez de fazer perguntas descabidas teria percebido que 
isto é um concurso público, que a obra foi atribuída por concurso público, portanto, não é o “zé da esquina” 
que vai mudar o ar condicionado e o “manel da rua” que vai mudar a ventilação ou o aquecimento, é uma 
empresa que concorreu a um concurso público e que faz uma empreitada, naturalmente, como qualquer 
concurso público, como qualquer empreitada, como qualquer processo. 
A piscina reabre em setembro, foi anunciado desde o início que a piscina ia encerrar durante um ano, e 
note-se que os anos são iguais aos anos letivos, portanto, o ano vai de setembro a julho e encerra sempre 
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em agosto. Pode até acontecer que a obra esteja concluída mais cedo e a piscina possa reabrir, mas aquilo 
que está pré-fixado, e todos os utentes foram informados com o devido tempo, é que a piscina encerra 
durante um ano. A questão, como disse, e aquilo que dizem a todos os utentes, é que quando reabrir 
reabre com muito melhores condições, porque a piscina já precisava, os equipamentos são muito afetados 
porque aquilo é um ambiente muito agressivo e devido ao cloro todos os equipamentos têm períodos de 
desgaste mais rápidos do que noutras circunstâncias. Já tinham problemas frequentes com falhas no 
aquecimento da água, com falhas na ventilação, portanto, era indispensável esta obra e estão a fazê-la 
como sempre fazem, sem populismos, sem fantasmas. Fazem aquilo que é preciso quando é preciso e 
com os meios que têm. É isso que fazem sempre em tudo. Isso incomoda algumas pessoas, paciência, 
mas a si não o incomoda nada que fiquem incomodados, aliás, até reconhece nisso uma espécie de louvor 
ao trabalho do município. 
É verdade que estão a preparar uma candidatura para a recolha do lixo orgânico, num processo também 
ele atribulado. O ministro do ambiente pretendeu e chegou a fazer um despacho, que depois foi declarado 
ilegal, para retirar esta competência aos municípios e atribui-la ao privado a quem foi oferecida a posse 
da EGF – Empresa Geral de Fomento que gere os sistemas multimunicipais. A procuradoria declarou esse 
despacho ilegal e pensa que ficou definitivamente esclarecido que a competência é municipal e os vários 
municípios da região, e presume que do resto do país também, estão a preparar candidaturas neste âmbito 
para iniciarem, logo que possível, este processo de recolha do lixo orgânico em moldes que, naturalmente, 
mais detalhes serão definidos a seu tempo. 
No que diz respeito à iluminação led aquilo que foi adjudicado e aquilo que está executado é a substituição 
das luminárias existentes. 
No âmbito do contrato da ALDI as dificuldades, no essencial, porque estão a falar de um edifício muito 
grande, resultaram da complexidade de questões como as acessibilidades, de inserção no local, de 
verificação das condicionantes do local, uma vez que têm a estrada nacional de um lado, uma via férrea 
do outro, uma linha de água a passar ao lado, portanto, tudo isto tem que ser equacionado. O desenho 
andou para trás, andou para a frente, teve acertos, ajustes, deslocou-se mais para a direita, mais para a 
esquerda até todos os problemas terem resposta e poder ser aprovado. O único processo ou o único 
momento em que houve uma demora que considerou ter sido maior do que o desejável foi já no período 
final com o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente relativo à rejeição das águas pluviais da zona 
intervencionada porque são, naturalmente, lançados na linha de água que passa ali ao pé e a competência 
da tutela sobre o domínio hídrico é da Agência Portuguesa do Ambiente e tiveram um processo de mais de 
seis meses até se obter esta licença. Crê que foi tempo demasiado para um processo que, afinal, não era 
muito difícil, mas foi o único momento que se pode considerar que levou mais tempo do que era desejável 
e do que seria expectável. 
Sobre os semáforos na rua Eça de Queirós pensam que vão estar ligados muito, muito, muito em breve. 
Efetivamente, na última Assembleia ainda no ano passado, faltava a certificação da Certiel, portanto, a 
vistoria à instalação que, entretanto, foi realizada. Era necessário proceder-se à celebração de um contrato 
entre a Câmara Municipal e a EDP para fornecimento de energia elétrica para depois ligar o botão, mas 
este contrato também demorou mais do que o desejado, do que o expectável e do que o normal. Não pode 
deixar de aproveitar para referir que, na sua opinião, a EDP está outra vez a ter prazos de intervenção e 
prazos de resposta excessivos, depois de ter havido um período em que melhorou, mesmo do ponto de 
vista da intervenção no espaço público, de resposta a avarias, as coisas melhoraram, mas no último ano, 
ou um pouco mais, tem havido outra vez atrasos e voltaram aos maus velhos tempos do ponto de vista da 
intervenção. 
Tiveram exemplo disso na rua 1º de Maio na Baixa da Banheira onde também a obra, a empreitada 
municipal foi concluída e só muitas semanas depois é que a EDP foi fazer a sua intervenção e têm tido 
outros exemplos na resposta a avarias e na resposta a alguns problemas, portanto, esperam e têm 
apresentado à EDP as reclamações, quando tal se justifica, e esperam que as dificuldades sejam 
meramente temporárias e possam ser ultrapassadas. 
Quanto à antiga piscina na Moita têm que perceber, essencialmente, em que tempo vivem no que diz 
respeito a este equipamento. Era possível ter aquele tanque aberto ao público e à prática em 1980, hoje 
em dia, e pouco tempo depois disso, deixou de cumprir quaisquer normas que hoje em dia são exigidas 
para um equipamento público desta natureza, já para não falar das condições, e quem ainda o conheceu 
em funcionamento recorda-se das condições, porque aquilo mais do que uma piscina era uma verdadeira 
sauna porque, naturalmente, aquilo não tinha as condições que um equipamento desportivo exige, 
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portanto aquilo não podia ter sido mantido a funcionar para além do período em que, efetivamente, acabou 
por deixar de funcionar. 
O Balcão de Inclusão é uma boa parceria com a administração central, um serviço que se oferece à 
população do concelho e até de concelhos limítrofes porque não existem muitos, pelo contrário, existem 
muito poucos balcões a funcionar na nossa região, do seu conhecimento são apenas três, portanto, é mais 
uma boa notícia para o concelho. 
Sobre as questões colocadas pelo Sr. Luis Morgado têm que entender que há níveis de intervenção 
diferentes. A proteção civil tem intervindo, acompanhou desde sempre e acompanha agora com a atividade 
do vereador Luis Chula os riscos, porque é essa a sua função, é monitorizar e acautelar os riscos para a 
população, para a via pública, designadamente, de edifícios em ruínas, mas não pode fazer mais do que 
isso, não lhe compete fazer mais do que isso porque a proteção civil tem esta função e apenas esta de 
verificar, informar, acompanhar. Depois, as questões de intervenção e de relação com os proprietários são 
muito difíceis nalguns casos por várias razões. 
Por exemplo, ainda esta semana estava para despacho no gabinete jurídico, onde estão vários processos 
que foram enviados da divisão de urbanismo para desenvolverem os processos de contraordenação a 
pessoas que não cumpriram as notificações do município para intervenção, seja de reclamações de 
vizinhos, seja questões destas, uma vez que têm pelo menos duas de natureza semelhante, de edifícios 
que estão em ruínas em que se tentou notificar os proprietários para intervirem, mas eles não intervieram 
e agora vai-se dar o passo seguinte que é ir já pela via da coima para pressionar por forma a que eles, de 
facto, atuem, mas aquilo não está fácil. Aliás, um deles tem de voltar ao urbanismo e à fiscalização, e 
quando chega aos juristas é que se detetam estas coisas, porque só podem desenvolver um processo de 
contraordenação se tiverem sido notificados todos, absolutamente todos os proprietários o que, nalguns 
casos, são dezenas de pessoas e muitas situações destas arrastam-se em função disso. 
Um dos casos de que já falam há muito tempo em Alhos Vedros, que é um dos que não está em condições 
de aplicar a coima, é exatamente porque se conhecem alguns proprietários, mas segundo declarações de 
um deles existem mais e têm que ser todos identificados para poderem ser todos notificados e só depois 
de todos serem notificados e não responderem à notificação é que se pode tomar alguma ação. Portanto, 
estes processos são efetivamente morosos, têm complicações e este ainda é o lado das complicações 
naturais, depois há o lado das outras já menos naturais, que é o dos proprietários relapsos, ou seja, 
aqueles que não fazem porque não querem fazer, e também têm um ou outro caso no concelho que 
conhecem de situações destas, a questão é a capacidade legal do município para os obrigar. 
Têm capacidade legal para dizer a um proprietário, se a parede estiver em risco de cair para a via pública, 
que tem de tomar medidas, mas não têm capacidade legal para dizer que se o telhado da casa abateu lá 
dentro que tem de ir lá fazer alguma coisa, porque aquilo é sua propriedade. A única coisa que podem 
fazer, e esperam que dê resultados, é aquilo que aprovaram aqui no final do ano passado, que é aumentar 
o IMI três vezes e ver se assim o proprietário perde a vontade de deixar a sua propriedade a degradar-se 
e resolve atuar, porque não têm meios legais para obrigar os proprietários a intervir na sua propriedade e 
a fazerem determinada situação a não ser em casos muito concretos. 
Existem trinta e dois oleões no concelho, os locais estão publicados no sítio web do município e na Moita 
são dez, mas há uma questão relativamente aos oleões, que pensa que já abordaram aqui noutras 
ocasiões, que é o facto dos oleões não estarem, em regra, na via pública porque não podem estar 
acessíveis por dois riscos, por um lado porque ele é removido por quem não deve, uma vez que aquilo vale 
algum dinheiro, mas até mais do que isso, porque haveria uma contaminação do espaço com garrafas de 
óleo que se entornam, escorrem, ocorrem riscos de incêndio, portanto, não podem estar na via pública e 
estão dentro de equipamentos. Estão em coletividades, estão nos mercados municipais, estão em escolas, 
pelo que sugere que consultem no sítio do município onde estão e tenham esse esforço de irem colocar a 
esses locais. 
Sobre a questão da intervenção na zona ribeirinha existe, de facto, um problema com o acesso indevido 
para além daquilo que é razoável, e também o incomoda muito ver lá os carros, só não os põem dentro de 
água, mas um dia destes ainda hão de ver algum a usar aquilo como rede de pesca. Acha isso uma coisa 
impressionante, mas vão tentar tomar ali alguma medida para impedir que as viaturas entrem lá para 
dentro. Em tempos já teve ali uns pinos, mas o problema é que aquilo tem uma base de terra e torna-se 
fácil de arrancar bastando abaná-los, portanto para ser uma coisa que não consigam remover tem que ter 
um bom alicerce, quase uma estaca de betão, mas vão aferir. 
O Projeto Visionários é, de facto, um projeto que visa educar espetadores, educar no bom sentido, levando-
os a ver e a ter experiências novas de cinema e de outras formas artísticas, portanto, uma visualização 



   Página 25 de 26 

acompanhada. Ainda não tiveram muitas adesões desta vez, são pouco mais de uma dezena, mas é um 
projeto que, naturalmente, terá continuidade e pensam que à medida que for divulgado e conhecido rá ter 
mais adesões. 
O alargamento do horário das bibliotecas nalguns dias funcionou bem, noutros menos bem porque tiveram 
umas noites muito frias, mas de qualquer das maneiras é para manter. Não têm ainda os números deste 
período apurados, mas as indicações que têm é que houve momentos em que teve uma adesão 
significativa. 
Estão a preparar um regulamento municipal sobre os animais errantes e pensam, se tudo correr 
normalmente, que será presente a esta Assembleia na sessão de abril. 
Sobre a questão do cartão municipal sénior o assunto já foi abordado na divisão de assuntos sociais, mas 
não há ainda uma decisão, nem sobre se se avança, nem sobre que modelo se poderá, eventualmente, 
avançar. 
Antes de terminar quis acrescentar umas informações porque na sexta-feira houve aqui umas intervenções 
que, como habitualmente, deturparam um pouco a realidade do concelho e acha que se trata de números 
que vale a pena conhecer, na sua realidade, nas suas vertentes mais ou menos positivas, que têm a ver 
com o envelhecimento, porque foi feito aqui um retrato de um concelho envelhecido, aquela penumbra 
que, habitualmente, se tenta transmitir. 
Informou que no índice de dependência de idosos o concelho está abaixo da média da região e abaixo da 
média do país, no índice de envelhecimento o concelho está abaixo da média da região e muito abaixo da 
média do país, sendo que em ambos estão a meio da tabela, e no índice da taxa de natalidade estão iguais 
à média da região, também mais ou menos no meio da tabela, um bom bocado superior à média do 
continente. No que diz respeito aos índices que dão a carência de equipamentos para a terceira idade, e 
aqui os números já se referem a toda a Área Metropolitana de Lisboa, em ambos os casos estão no terço 
superior destas necessidades, ou seja, têm num caso seis, noutro caso sete concelhos à frente, ou seja, 
com índices piores de carência de equipamentos. 
Portanto, é esta a realidade, uma realidade em que, como todos sabem, e tem sido reconhecido, escrito e 
divulgado, têm uma grande carência de equipamentos para idosos. Tem o país, tem a região da Área 
Metropolitana de Lisboa em particular, tem naturalmente também o concelho, mas este retrato de que 
são sempre os piores em tudo não corresponde minimamente à realidade. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Terminada a ordem do dia, deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
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 
independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, eram vinte e três horas e trinta minutos do dia 
dezassete de fevereiro de 2020. 
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A Presidente 
 
 
 

O 1º Secretário 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

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


