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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XII/2020 

Sessão Ordinária de 29/06/2020 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
no Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 

1º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento – Piscina Municipal da Moita – Aprovação da 
contratação; 

2º - Desafetação do Domínio Público Municipal – Rua Catarina Eufémia, Sarilhos Pequenos – Moita; 
3º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Renata Isabel Rêgo Rosa 
-  Rui Pedro Neto Garcia foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Maria Antonieta Cabrita Mendonça foi substituída por Luís Carlos Ribeiro Soares  
-  João Daniel Baião de Brito Apolónia foi substituído por Hélia Marta Nobre Palma 
-  Pedro Alexandre Rodrigues Mateus foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- 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 verificou-se a ausência de Luís Carlos Ribeiro Soares. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para proceder à constituição da Mesa, em face da ausência de um dos seus membros, e em conformidade 
com o nº4 do artigo 15º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, designou o membro Carlos 
Alberto Pereira Dias para a composição da mesma, tendo este ocupado o lugar de 2º secretário. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
- Não houve intervenção do público presente. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Recordou que transitaram três duas moções e uma recomendação da sessão anterior e que nesta sessão 
deu entrada uma recomendação, sendo assim presentes à Mesa da Assembleia os seguintes documentos: 
 
B - “Moção de Repúdio – Vandalismo e racismo”, apresentada pelo MM (transitado da última sessão); 
D - “Moção Salvar centenas de MPME: primeiro passo para retoma económica de que o Concelho de moita 

e País precisa”, apresentada pela CDU (transitado da última sessão); 
E - “Recomendação – Pela regularização e implementação do suprimento de insalubridade, penosidade e 

risco na Administração Local”, apresentada pelo BE (transitado da última sessão); 
A - “Recomendação Antiracismo”, apresentada pelo BE. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao MM que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
«Moção de Repúdio 
Vandalismo e racismo 
Nos últimos tempos temos assistido, por todo o mundo, a bastantes episódios de vandalismo, destruição 
e remoção de estátuas que evocam o passado colonial e que representam figuras que possam ter estado 
ligadas a passado de racismo e discriminação. Este movimento surgiu após a morte de George Floyd nos 
EUA. 
Infelizmente, estes atos de vandalismo também chegaram a Portugal. Na passada, dia 11 de junho, foi 
vandalizada a estátua de Padre António Vieira no Largo da Trindade em Lisboa. A vermelho, foi escrito na 
estátua a palavra “descoloniza” e feito ainda um pichamento da mesma cor nas várias personagens de 
bronze. Num Estado de direito e em democracia existem outras formas de manifestar discordância e de 
contestar. 
No dia 13 de junho, foram vandalizadas várias escolas, um Centro de Acolhimento para Refugiados e um 
mural de homenagem a José Carvalho. Nesses locais foram escritas várias frases racistas e xenófobas. 
No dia 20 de junho foi vandalizado em Coimbra o busto do fundador mundial do escutismo, Baden-Powel. 
Estes atos a que temos assistido são inadmissíveis. 
Ouvimos, com alguma frequência, no dia-a-dia, as palavras “racismo” e “vandalismo” serem empregues 
de forma incorreta, pelo que consideramos importante clarificar as definições de racismo e de vandalismo. 
Apresentamos as seguintes definições retiradas do dicionário da Porto Editora. 
“Racismo 
1. Teoria sem quaisquer fundamentos científicos que defende a existência de uma hierarquia entre grupos 
humanos, definidos segundo carateres físicos e hereditários como a cor da pele, atribuindo aos grupos 
considerados superiores o direito de dominar ou mesmo suprimir outros considerados inferiores. 
2. Atitude preconceituosa e discriminatória contra indivíduos de determinadas etnias.” 
“Vandalismo – Destruição de património que a sociedade valoriza pela sua importância cultural, histórica, 
etc.” 
O grupo municipal “Merecemos Mais” nunca compactuará com nenhum ato de vandalismo nem de 
racismo, que tanto chocam os nossos valores e a democracia. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, manifesta o seu repúdio por todos os atos de racismo e 
de vandalismo e deseja que os autores destes atos sejam encontrados e condenados. 
Moita, 29 de junho de 2020 
O grupo municipal Merecemos Mais» 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a António Chora do BE 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Remover ou vandalizar estátuas não é apagar a história. Mas vejamos. 
Manter a estátua de Cristóvão Colombo em Barcelona é manter a estátua de alguém que trouxe riqueza e 
desenvolvimento a Espanha. Removê-la no continente americano é remover a estátua de alguém 
responsável por milhões de mortos e mesmo do extermínio completo de civilizações indígenas. 
Removê-la não é apagar Cristóvão Colombo da história, nem fingir que ele nunca existiu, mas é mostrar 
aos nativos desses continentes que tal estátua não merece estar em lugar público, onde descendentes 
dos que escaparam se passeiam com a família. 
Por essa razão, se deitaram abaixo os símbolos nazis na Alemanha derrotada na segunda guerra. 
Por essa razão, a ponte sobre o Tejo deixou de se chamar de Salazar. 
Ninguém apagou os horrores do nazismo, ou o caráter ditatorial do Estado Novo da história, apenas se 
garantiu que nenhum judeu que viva ou visite a Alemanha seja confrontado com uma glorificação dos 
horrores a que os seus foram sujeitos, ou que uma obra de propaganda do senhor de um regime ditatorial 
não continuasse a ser uma glorificação do mesmo. 
As estátuas, embora possam ser removidas das ruas e praças para sinalizarem que a sociedade não 
considera que o que elas simbolizam, a veneração de um regime assente na discriminação racial e na 
exploração desumana dos discriminados, seja merecedora de homenagem, não devem, pura e 
simplesmente, ser destruídas. Devem ser colocadas num museu onde se mostre o que significam, porque 
razões foram construídas e por que razão foram removidas, bem como o caráter abominável daquilo que 
simbolizam. 
Baixa da Banheira, 29 de junho de 2020” 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Disse que esta moção, e não sabe se será mesmo uma moção se será uma declaração política, do seu 
ponto de vista, faz uma confusão grande entre o que é vandalismo e o que é racismo. Se o racismo é uma 
coisa mais ou menos fácil de definir, aquilo que é vandalismo não é, principalmente, quando falam em 
termos de arte pública e a sua relação com a história, história que está sempre a ser rescrita e está sempre 
a ser interpretada, portanto, o exemplo do Cristóvão Colombo é, exatamente, um exemplo disto mesmo e 
é um excelente exemplo. 
O exemplo em particular que aqui é referido, do Padre António Vieira é, exatamente, um exemplo do mesmo 
género. É o exemplo de alguém que tem um papel que ninguém retira na cultura portuguesa, mas que 
também tem um papel na história, no seu lado positivo e no seu lado negativo, tanto de Portugal como do 
Brasil e de África. Confundir uma afirmação política com vandalismo é algo que tem uma certa dificuldade 
em aceitar, e confundir vandalismo com racismo é algo que nem sequer consegue aceitar. 
Acha que a moção tem vários equívocos, e estes são dois, e acha que não devem nunca descredibilizar 
aquele que é o sentimento popular e, neste momento, o sentimento popular que existe é de grande 
antirracismo porque existem razões claras para isso. Ainda há dois dias viram, em Lisboa, que é mesmo 
necessário existirem razões fortes para combaterem o racismo, e não lhe parece que seja com uma moção 
deste género que se combata nem o vandalismo, nem o racismo. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Relativamente a esta moção, disse que a única coisa com a qual estão de acordo é, exatamente, com o 
parágrafo final que repudia os atos de racismo e de vandalismo, e que o faz de uma forma genérica, porque 
todo o corpo do texto é um somatório, de facto, de equívocos. E é um somatório de equívocos porque faz 
uma associação direta a todas as estátuas serem o reflexo, que não é, algumas serão, outras não, do 
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passado colonial e representantes de figuras que possam ter estado ligadas ao passado do racismo e, só 
por esta afirmação, todo o corpo a seguir não faz, de facto, sentido, porque não podiam aplaudir estátuas 
identificadas desta forma. O próprio avô do Padre António Vieira, exemplo que é dado em Portugal e que, 
de facto, ocorreu, e se a sua memória não lhe traz nenhum lapso, era de origem africana e negro. 
Depois, faz uma busca de definição no dicionário de uma terminologia muito especifica, mas o problema, 
particularmente, do racismo não é um problema de interpretação. O problema do racismo é, infelizmente, 
um problema de convicção de quem o pratica, portanto, em último caso, isto seria uma declaração política 
desta força política, nunca uma moção do ponto de vista da forma, pelo que, de todo, podem, infelizmente, 
acompanhar porque, como disse, a conclusão está correta, mas aquilo que justifica a conclusão não faz, 
de todo, sentido. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Disse que não pode acompanhar esta moção porque, realmente, todos os aqui presentes desaprovam 
atos de vandalismo, todos desaprovam atos de racismo, no entanto, não podem, numa mesma moção, 
colocar atos de racismo e atos de vandalismo. Esta moção, carece de complexidade porque estes atos são 
complexos, vivem numa sociedade complexa, e não podem colocar tudo na mesma malga. 
Atualmente, por via da “americanização” da própria sociedade, o homicídio de George Floyd fez despoletar 
um sentimento de há muito na sociedade portuguesa, que é o racismo, e não diria o racismo cultural 
porque não é esse o seu caminho, mas da falta de oportunidades que existe relativamente a um cidadão 
negro ou a um cidadão cigano face a um cidadão branco. E até pode dar o seu próprio exemplo, uma vez 
que nunca teve problema nenhum em entrar em nenhuma empresa, porque tinha um excelente cartão de 
visita, mas o mesmo não pode dizer de um cidadão negro ou cigano, com as mesmas habilitações, com a 
mesma média, com a mesma faculdade, porque não tinham o mesmo cartão de visita 
Esta moção vem não legitimar isso mesmo, vem não legitimar as vozes dos jovens que querem uma 
sociedade igual em que, realmente, se possa aplicar uma verdadeira meritocracia, em que todos estejam 
em pé de igualdade. É isso que se pede e é isso que esta moção vem não legitimar, pelo que não a pode 
acompanhar. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que já foram ditas a maior parte das coisas que tinha para dizer sobre este assunto quando pediu a 
palavra, mas que, além do mais, o racismo aqui parece que está só no titulo, parece um adorno. 
Compreendem a dificuldade de afirmação do PSD e do CDS neste momento em que, claramente, os seus 
sucedâneos manifestam na rua, uma coisa que nunca se viu nos últimos quarenta anos em Portugal, apoio 
ao fascismo e ao racismo, pelo que percebe estas dificuldades da direita em analisar esta situação, mas 
isto foi “tudo ao lado”. 
O racismo é um assunto sério, está quantificado e está bastante estudado na sociedade portuguesa, e 
ainda o “Público” falava ontem do estudo de uma associação europeia que referia que sessenta e dois por 
cento das pessoas em Portugal, e dos jovens em Portugal, têm um preconceito racista e isto, sendo uma 
moção, resolve-se com a aposta na educação, na informação, etc., etc., mas compreende a dificuldade do 
PSD e do CDS, neste momento político que atravessa em Portugal, em tentar fazer aqui uma série de 
manobras que acabaram por dar nesta “coisa”. 
O Baden-Powel fica bem nos escuteiros, mas na rua não fica bem. Não fica bem, O senhor era um fascista, 
apoiante do Hitler, por isso, não fica bem, portanto, não sabe porque “obra e graça do divino Espírito Santo” 
porque deve ter sido o “divino Espirito Santo”, que uma estátua do senhor seja posta em Coimbra, da 
mesma forma que está uma estátua em Braga e outras estátuas que não estão no sítio certo. O vandalismo 
é errado e a questão da arte é algo importante. O que é que é vandalismo e o que é que é arte. 
O “tiro” no Padre António Vieira foi completamente ao lado, e isto também são alguns radicalismos que, 
às vezes, não têm o conhecimento devido da história, mas misturar aqui a palavra vandalismo com racismo 
quando o racismo aqui serve só para adornar a moção, lamenta dizer, que não pode acompanhar nada 
disto e que está na hora do PSD e do CDS se definirem claramente e largarem os sucedâneos e também 
é por isso esta chamada de atenção. Lamenta, mas não lhe parece que isto tenha “ponta por onde se lhe 
pegue”. 
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Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Para repor a história, ou então não percebeu, acerca do Padre António Vieira, disse que foi um anti- 
colonialista que não merecia a pintura que lhe fizeram, nem aquela caracterização. Aliás, a tinta até lhe 
parece igual àquela que foi utilizada na sede do Bloco de Esquerda, naquela pichagem. 
Se alguém, por exemplo, já viu o filme ou leu o livro “A missão”, perceberá que o Padra António Vieira 
partilhava, naturalmente, o mesmo grupo de católicos, cristãos, e o mesmo tipo de pessoas que se 
envolviam com os índios e não propriamente com a escravatura. Aliás, existem escritos, até na própria 
história brasileira, mais do que em Portugal, em que, a dada altura, ele pôs a questão, se as regras eram 
garantir disciplina, comida e roupa - “eu não vejo isso, eu vejo apenas pau, porque o resto está em falta” 
– e isto está escrito. 
Há aqui grandes misturadas e, por vezes, provocações, para tentar suscitar outro tipo de reações que o 
levaram há dias a dizer num determinado sítio “um dia destes, a continuar estes processos, não será difícil, 
tendo em conta as contas falsas que até aparecem na internet e nas redes sociais, algum dia deitam fogo 
à Assembleia da República como aconteceu na Reichstag.” Tem ideia que em Portugal andam a crescer 
hábitos, procedimentos já marcados com este tipo de tentações. Oxalá que não, mas aparecem já, 
exatamente, traços deste tipo. 
Para terminar, e sobre o Padre António Vieira, porque não achou bem a forma como há pouco foi tratado, 
disse que ele tinha coisas interessantes. Por exemplo, nos “Sermões de São Roque”, ele dizia assim: “cabe 
no ar à andorinha ser andorinha, na terra à formiga ser formiga, mas nenhuma espécie está contente, 
então, às tantas, a andorinha quer ser águia e a formiga quer ser elefante.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu a moção de repúdio a votação. 
 
 
Submetida a moção de repúdio a votação foi a mesma reprovada por maioria com dois votos a favor, sendo 
um do PSD, um do CDS; vinte e sete votos contra, sendo quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um 
independente; uma abstenção da CDU. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do BE proferida por Luis Morgado 
“É sabido que as revoluções têm fúrias incontroláveis 
No filme Outubro, obra-prima sobre a Revolução Russa, vemos imagens de uma multidão a derrubar uma 
estátua do czar Alexandre III, 39 anos depois, em 1956, os rebeldes de Budapeste destruíram a estátua 
de Estaline. 
Em 2003, as tropas americanas organizaram a demolição de uma estátua de Sadam Hussein em Bagdad, 
com a cumplicidade de muitas estações de televisão com ideias semelhantes, disfarçando a sua ocupação 
como um levantamento popular. 
Manifestantes antirracistas que derrubam monumentos dedicados a esclavagistas e genocidas são 
frequentemente acusados de vandalismo e tentativas de apagar o passado. 
Não concordando com as suas ações, não podemos negar que as pessoas que esses monumentos 
representam estão por isso a ser analisadas com mais detalhe, permitindo que a história seja recontada 
do ponto de vista das suas vítimas. 
Demolidas, destruídas, pintadas ou grafitadas, essas estátuas incorporam a luta entre direitos e memória. 
Entendemos por isso que estatuas que representem figuras que simbolizam o racismo, o genocídio ou os 
que atentaram contra os direitos humanos, não devem ser vandalizadas, mas devem ser retiradas do 
domínio publico e colocadas num museu onde se possa explicar aos nosso filhos e netos o que fizeram, 
porque foram glorificadas e porque razão merecem estar afastadas das nossas ruas e praças. 
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A história não se apaga com o vandalizar ou destruir de estátuas. A história foi a que foi. Ela está 
documentada em livros escritos pelos escribas dos opressores, mas que nas entrelinhas permitem leituras 
no ponto de vista dos oprimidos. 
Limitarmo-nos a estigmatizar os glorificados nas estátuas, só serve para apagar uma história secular de 
opressão. 
Porque não queremos apagar a história e porque toda a ação coletiva nos merece estudo, atenção e 
críticas, decidimos, naturalmente, votar contra esta Moção.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que, antes de proceder à leitura da moção, queria fazer a sua declaração de interesses, porque é 
micro, micro, micro, microempresário, juntamente com a sua companheira, numa empresa registada no 
concelho da Moita e esta moção vem no sentido daquilo a que têm vindo a assistir deste o início da 
pandemia, que é a dificuldade de apoiar este tipo de trabalhadores que optou por este tipo de regime, por 
parte do Governo e também pelo senhor Presidente da República, e têm a esperança que, com este 
movimento, se consiga alterar essa situação e que os trabalhadores que optaram por trabalhar desta 
forma, à luz da lei, sejam respeitados e tenham os mesmos direitos que os outros. 
 
Em seguida, procedeu à apresentação da moção transcrita infra: 
“Salvar centenas de MPME: primeiro passo para a retoma económica de que o Concelho de Moita e País 
precisa 
O tecido empresarial português é na sua maioria constituído por micro, pequenas e médias empresas 
(MPME), no Concelho da Moita estas representam cerca de 97,6% do total das empresas. 
O surto epidémico que atinge o País e o mundo, veio expor ainda mais e de forma brutal, as muitas 
fragilidades e problemas que atingem os milhares de pequenos empresários e as suas famílias no nosso 
concelho e no país. 
Nestes meses, uma larga camada destes empresários ficou sem qualquer tipo de rendimentos face à 
suspensão das suas atividades, encerramento ou delimitação dos espaços onde as desempenhavam, ou 
ainda pelo desaparecimento ou significativa redução da procura e de clientes. 
O Governo avançou com algumas medidas de apoio aos MPME, mas que são claramente insuficientes e 
limitadas. Mais grave ainda é que muitos destes empresários foram excluídos de qualquer apoio. Ou 
porque tinham situações por resolver ou em resolução perante a Segurança Social, a Autoridade Tributária 
ou a Banca, ou na situação de sócio-gerente que ficaram de fora dos critérios definidos pelo Governo, ou 
na exclusão do programa ADAPTAR de empresas em regime de contabilidade simplificada. 
Os recursos que o País tem não podem ser usados para defender os lucros e privilégios dos grandes grupos 
económicos, mas sim para proteger rendimentos dos trabalhadores, dos reformados, mas também, dos 
milhares de microempresários e empresários em nome individual cuja atividade será também ela 
fundamental para recuperar e desenvolver o País. 
O principal instrumento criado pelo Governo para o apoio às empresas foi o chamado regime de Layoff 
simplificado. Mas este regime está a servir sobretudo para apoiar as grandes empresas em centenas de 
milhões de euros.  A nível nacional mais de metade das grandes empresas, muitas delas que tiveram 
centenas de lucros nos últimos anos foram apoiadas, ao passo que, no caso das microempresas, apenas 
7,4%, obteve acesso a este apoio.  Isto significa que no concelho da Moita das cerca de 4500 micro 
empresas só cerca de 300 tiveram acesso a este apoio. Já para o Novo Banco (ex-BES) foram mais de 850 
milhões € que tanta falta faziam ao País e a tecido produtivo. 
É indispensável e urgente dar resposta à grave situação das microempresas de natureza familiar e 
empresários em nome individual ou trabalhadores por conta própria, muitas com situações informais, 
vivendo de vários trabalhos parciais à comissão, da mediação, ocupados em serviço de proximidade, da 
construção civil à limpeza, do comércio local aos feirantes, dos explicadores às pequenas oficinas de 
reparação automóvel, entre tantos outros, que não conseguimos aqui enumerar. 
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Para os eleitos da CDU (PCP-PEV) na Assembleia Municipal da Moita exigem-se respostas, visando o 
levantamento de todas as restrições colocadas aos MPME’s no acesso aos apoios já decididos, a 
consagração do apoio financeiro aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas equiparando-os ao 
regime de trabalhadores independentes, a atribuição de um apoio mensal à tesouraria destas empresas, 
o assegurar  de empréstimos a taxa de juro zero, com dois anos de carência e dez anos para amortização 
dos valores em dívida, a redução do preço da eletricidade e dos combustíveis,  entre outras medidas. 
Respostas que não podem continuar a esbarrar na lentidão e burocracia de uma máquina que está feita 
para apoiar os grandes grupos económicos e que se prepara para levar à falência e à pobreza, se nada for 
feito, milhares de micros, pequenos e médios empresários. 
Responder agora e sem demoras aos seus problemas, é responder a uma parte significativa do tecido 
económico e que será fundamental para a retoma económica de que o país irá precisar. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida, na sessão ordinária realizada a 29 de junho exige do 
Governo que se adotem medidas no sentido de: 
- Levantamento de todas as restrições colocadas aos MPME’s no acesso aos apoios já decididos; 
- A consagração do apoio aos sócios-gerentes das micros e pequenas empresas equiparando-os ao regime 
de trabalhadores independentes; 
- A atribuição de um apoio mensal ao rendimento de microempresários ou empresários em nome individual 
com um valor mínimo de €438,81; 
- Suspender este ano o Pagamento por Conta em sede de IRC e devolução dos valores em dívida às MPME 
decorrentes do já extinto Pagamento Especial por Conta – PEC; 
- Concessão de empréstimos a taxa de juro zero, com dois anos de carência e dez anos para amortização 
dos valores em dívida, sem recurso à intermediação da banca privada. 
- A redução do preço da eletricidade e dos combustíveis. 
- Apoio ao arrendamento não habitacional refletindo na renda paga pelo MPME a quebra da atividade que 
foi verificada. 
- Criação de uma rede de contacto e apoio do Estado aos MPME visando assegurar o esclarecimento e 
orientação no acesso às medidas de apoio.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Disse que, se há um reconhecimento que diria ser nacional é, de facto, o de o Governo não ter falhado ao 
povo português durante este período que vêm atravessando, o período da pandemia Covid-19, e isso é 
declarado por múltiplas expressões. 
Quem acompanha, a par e passo, estas matérias de medidas de resposta à pandemia, e não está a falar 
só nas questões de saúde, está a falar também nas questões económicas, sabe bem que é feita uma 
permanente monitorização das respostas que vão sendo criadas, no sentido de avaliar da necessidade de 
outras e, particularmente, dessa necessidade compatibilizada com as condições que o próprio país pode 
oferecer. Dito isto, ao ler este documento e ao ouvi-lo agora, dá a ideia de que nada foi feito e de que o 
Governo é insensível à vida económica do país. Pura inverdade. 
Este é um documento que tem um conjunto alargado de propostas e, como sabem, está a ser discutido, 
neste momento, o orçamento que altera o orçamento inicial, e a Assembleia da República está, 
exatamente, a discutir este tipo de questões. A ideia com que ficam é que, muitas vezes, se trazem aqui 
questões de âmbito nacional, que podem ser trazidas, com certeza, mas que têm discussões profundas 
noutros fóruns, e essas discussões profundas noutros fóruns têm representação dos partidos que aqui 
estão, exatamente, representados, mas ocorrem aqui mais vezes, mas muito mais vezes, do que questões 
de âmbito local. 
A Assembleia Municipal, esta e todas as outras, é, exatamente, para escrutinar as ações da Câmara 
Municipal. É para falar das coisas da nossa terra. Obviamente, que aqui é feito uma referência às pequenas 



   Página 8 de 25 

e médias empresas da nossa terra, mas esta é uma questão transversal ao país, não é uma questão 
apenas e só do concelho da Moita. 
Para terminar como começou, reafirmou que o Governo socialista tem estado, absolutamente, à altura 
deste tremendo desafio, deste tremendo e grande desafio, e a confiança que os próprios portugueses têm 
manifestado nessa atuação responde por si, portanto, estarão, obviamente, sempre com medidas que 
melhorem o tecido económico, todo ele, das micro às grandes empresas, não diabolizam, absolutamente, 
nenhuma empresa, mas não podem acompanhar este rol de exigências quando nem uma exigência está 
aqui à Câmara Municipal da Moita, e podia estar. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Disse que, depois do que ouviu, não deixa de acompanhar as palavras da sua líder de bancada, e queria 
acrescentar que, obviamente, ninguém aqui tem uma política contra PME’s e muito menos contra 
microempresas, ainda mais quando se é um cidadão do concelho da Moita e, muito possivelmente, se 
conhecem pessoas que são microempresários, e é sobre isso que vai ter de falar. 
Não poderão ir de acordo com uma moção que, basicamente, quase que passa a imagem que o Governo 
faz um escrutínio negativo relativamente a PME’s e a microempresas, quando não é verdade, e ainda mais 
pelo facto de meter tudo na mesma malga. É normal que uma grande empresa, ou uma multinacional, 
recolha ajudas do Estado superiores, porque também tem muito mais trabalhadores, e isso é 
perfeitamente normal. Esses trabalhadores também têm que ser ajudados e essas empresas também têm 
que ser ajudadas, e fala por si porque também trabalha numa grande empresa e ter sido ajudado não faz 
de si menos nem mais trabalhador. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
É verdade que foram aprovados apoios pelo Governo, e muitos destes empresários também foram 
excluídos de qualquer apoio, portanto, também é verdade que houve pessoas que não tiveram apoio e, 
com isso, houve empresas a fechar, e isso é notório, porque todos os dias se vê nas notícias, todos os dias 
se vê na rua, todos os dias se fala com outras pessoas, portanto, isto ninguém está a inventar e todos 
reconhecem. 
Portanto, são necessárias mais resposta para levantar “todas as restrições colocadas aos MPME’s no 
acesso aos apoios já decididos, a consagração do apoio financeiro aos sócios-gerentes das micro e 
pequenas empresas equiparando-os ao regime de trabalhadores independentes, a atribuição de um apoio 
mensal à tesouraria destas empresas”, e têm a certeza que ninguém vai contra isto, mas não foi feito. 
O concelho da Moita não é uma ilha, e basta falar com os micro, pequenos e médios empresários para 
perceber que as medidas tomadas não são suficientes. É falar e as pessoas vão dizer que não são 
suficientes. Não se trata de louvar uns e de atacar outros, mas sim de apresentar soluções e de estar ao 
lado das pessoas, de todas as pessoas, não apenas de algumas, porque aqui quem merece menos 
solidariedade é o Governo, porque são mesmo as empresas e as pessoas que estão a sofrer. 
Portugal não é o país das maravilhas, o concelho da Moita também não, mas têm que ficar ao lado das 
pessoas, devem ser solidários e estar preocupados e a trabalhar para resolver os seus problemas, porque 
é por isso que estão aqui na Assembleia Municipal da Moita. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; oito votos contra do PS; uma abstenção 
independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento E. 



   Página 9 de 25 

Tomou a palavra António Chora do BE 
“Pela regularização e implementação do suprimento de insalubridade, penosidade e risco na 
Administração Local 
Considerando que: 
1. O STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins) lançou uma petição que recolheu mais de 20 mil assinaturas para que seja 
finalmente aplicado o suplemento de insalubridade, penosidade e risco na administração local. 

2. As condições para a atribuição destas compensações foram previstas no Decreto-Lei n.º 53-A/98, de 
11 de Março, e na alínea b) do n.º 3, do artigo 159.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

3. Considerando que há mais de vinte anos que os trabalhadores lutam pela concretização deste direito. 
4. Considerando que até hoje nunca houve uma regulamentação governamental, o que tem impedido a 

sua implementação na Administração Local, com claros prejuízos para quem trabalha nestas difíceis 
condições. 

5. Considerando que combate à pandemia de COVID-19 deixou ainda mail claro que estes trabalhadores, 
em que entre outros se incluem os da higiene e limpeza urbana, merecem ser valorizados pelo trabalho 
que desempenham. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 26 de junho de 2020, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 1, alínea b) 
e n.º 2, alínea j) e K do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: 
1. Propor à Câmara Municipal que manifeste junto do Governo e da Assembleia da República a 

necessidade de regulamentação e aplicação das Leis referentes à atribuição do suplemento 
remuneratório por trabalho executado em condições de risco, penosidade e insalubridade; 

2. Que esta recomendação seja enviada ao Presidente da República, ao Governo, aos Grupos 
Parlamentares e às Uniões Sindicais (UGT e CGTP-IN), às Organizações Representantes dos 
Trabalhadores da Câmara da Moita e ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Disse que são favoráveis à aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco na 
administração local e que, particularmente, desejam que o trabalho que está a ser desenvolvido por todos 
os grupos parlamentares na Assembleia da República, para chegarem a um consenso unânime sobre esta 
matéria, possa acontecer no sentido de ele poder ser aplicado ainda durante este ano. 
 
Tomou a palavra Tânia Ribeiro da CDU 
Disse que é óbvio que a bancada da CDU vai acompanhar esta recomendação, nem podia deixar de a 
acompanhar uma vez que ela vem na sequência daquilo que disseram na primeira intervenção aquando 
da apresentação da saudação da CDU, mas que também não queriam deixar de dar nota que, perante 
referências a uma central sindical que, neste caso em concreto, não tem feito rigorosamente nada nos 
últimos vinte anos para que esta regulamentação deste suplemento, em particular, seja aplicada, se houve 
um sindicato que esteve a acompanhar os seus associados e os trabalhadores foi, de facto, o STAL. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Disse que o que está a faltar para este consenso é que o partido que esteja no poder, seja o PS, seja o 
PSD, seja o CDS, aceitem esta proposta, porque esta proposta está em lei há vinte anos e há vinte anos 
que estão à espera, portanto, se agora o PS votar a favor, ficam muito contentes por se juntarem a este 
consenso, mas também é aqui, exatamente, uma prova de onde o Governo está a falhar, onde falhou e 
tem falhado. 
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Aqui falam, em particular, dos trabalhadores das autarquias locais, mas relativamente ao Serviço Nacional 
de Saúde o caso é bastante mais grave, e é bastante mais grave porque têm esses trabalhadores, sejam 
os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico, os auxiliares a trabalhar constantemente, e não é 
só durante o Covid, é constantemente, com pessoas que transportam infeções para o hospital e porque 
um hospital é um ambiente infetado e essas pessoas não veem este suplemento de insalubridade, 
penosidade e risco ser-lhes reconhecido, e está na lei. Está na lei há vinte anos e falta que os partidos do 
poder se juntem a este consenso que é, mais ou menos, generalizado na sociedade portuguesa. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Carmem Mafra do BE 
“Considerando que: 
• O assassinato de George Floyd em Minneapolis, EUA, a 25 de maio de 2020, desencadeou uma onda 

de solidariedade antirracista por todo o mundo; 
• No passado dia 6 de junho, milhares de pessoas em Portugal saíram às ruas de forma espontânea pela 

igualdade de direitos e contra o racismo e xenofobia; 
• Diversos coletivos e movimentos sociais uniram as suas vozes numa manifestação em prol de uma 

sociedade mais justa e igualitária – por condições de trabalho dignas, pelo direito à habitação, pela 
defesa do clima, pela igualdade de género, contra a discriminação e o racismo; 

• No atual contexto mundial, em que se afirmam ideais contrários aos da sociedade democrática e 
igualitária, e no contexto nacional, onde se verifica um aumento a cada ano de queixas apresentadas 
à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, é especialmente relevante reconhecer a 
esperança que uma manifestação antirracista de dimensão sem precedentes traz consigo. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 29 de junho de 2020, recomenda à Camara Municipal 
que de acordo com a legislação, declare este município como município antirracista. 
Baixa da Banheira, 29 de junho de 2020 
•Que esta recomendação seja enviada ao Presidente da República, ao Governo, aos Grupos 
Parlamentares, Camara Municipal da Moita, e a todas as Freguesias do Concelho e Uniões de Freguesias 
do Concelho, bem como à comunicação social.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Começou por ler o texto transcrito infra: 
«A luta contra o racismo tem sido demasiadas vezes integrada, exclusivamente, na lógica educacional ou 
da defesa de direitos e interesses específicos de uma camada da população, as vitimas do racismo. 
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Esta abordagem resulta num caminho perigoso. O racismo é, no fundamental, uma arma na luta de classes 
e um instrumento de opressão de uma classe sobre a outra. As sequelas que a sua utilização sistemática, 
pelas classes dominantes, deixaram na sociedade são uma consequência e não a sua causa. 
Desta forma, o combate ao racismo, se necessita de dar resposta a estas sequelas e tentar erradicá-las, 
não pode, ao menos, deixar de dar resposta à utilização, hoje, desse instrumento. Este combate exige-nos 
assim travar uma dura luta contra a mistificação racista, contra as sequelas culturais da sistemática 
utilização deste instrumento pelas classes dominantes, contra a legislação racista ou complacente, com 
este fenómeno e pela defesa dos direitos dos grupos alvos, mas não chega. 
“Todos diferentes, todos iguais” - é bonito, é justo, mas como pensar que este lema, mais do que 
compreendido, pode ser verdadeiramente assimilado na vertente especifica do racismo, a qual se 
destinava, se assim o deixarmos, isolada, quando, na maioria, se sente, no dia-a-dia, a falsidade real deste 
lema nos aspetos fundamentais da vida, quando a maioria constata que “iguais” ou “somos” é muito pouca 
coisa, porque os mecanismos agressivos do Estado se encarregam de impor a diferença dos que têm 
dinheiro sobre os outros. Não referir isto, é contribuir para dividir a sociedade e dividir os trabalhadores e 
assim não resolvem problema nenhum.» 
Terminou dizendo que pode ser muito bonito ser filmado para uma câmara, tirar uma fotografia, mas 
continua a dizer que não resolve problema nenhum, portanto, mais do que estarem muito 
“americanizados”, e estarem a usar este tema “a torto e a direito”, o que devem é lutar mesmo contra a 
exploração, contra a discriminação. Estarem a dividir, cada vez, em mais assuntos e estarem a dividir o 
povo português, não é o caminho certo. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Disse que teve oportunidade, há instantes, a propósito da moção apresentada pelo PSD e pelo CDS, de 
fazer uma referência a que o racismo não era uma interpretação, era antes uma convicção, obviamente, 
de quem a pratica, da mesma maneira que entende que o antirracismo não pode ser decretado. Ele tem 
que resultar da prática. É evidente que, se a ideia, e acredita que sim, desta proposta é da simbologia do 
ato, do seu ponto de vista, é insuficiente. 
Aceitarão, obviamente, a simbologia, mas é necessário que ela seja acompanhada, no mínimo, de uma 
carta de princípios, porque não basta, para combater o racismo, colocarem um rótulo no concelho de 
antirracista. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por maioria, com vinte e quatro votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, dois do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um independente; seis 
abstenções do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto de Miguel Santos do PS 
“Sou forçado a dizer que olho a constituição desta Assembleia Municipal e acho que não é necessário 
nenhum rótulo para o município da Moita a dizer que é um município antirracista. Acha que aqui está bem 
explícito que não há uma porta ao racismo cá, e é isso mesmo que nós devemos contemplar, porque nós 
não precisamos de um rótulo. O antirracismo não é uma coisa, como a minha líder parlamentar disse, que 
se decrete, é algo que nós praticamos todos os dias, é algo que defendemos todos os dias, no entanto, 
não pude deixar de acompanhar a iniciativa, até porque estas iniciativas devem e têm sempre de ser 
acompanhadas.” 
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Declaração de Voto da CDU proferida por João Faim 
“O voto a favor da nossa bancada na recomendação agora apresentada representa, sobretudo, a posição 
da CDU de inequívoca condenação e combate ao racismo e à xenofobia, património de intervenção das 
forças que constituem a CDU. 
Um combate que exige também a denúncia de ações que visam exacerbar a questão para inculcar na 
sociedade portuguesa um clima de conflitualidade racial, que se revela, como se vê, alimento para a sua 
instrumentalização ao serviço de agendas reacionárias e populistas. 
Tendo votado a favor da recomendação apresentada pelo BE, pelas razões acima referidas, não podemos 
deixar de assinalar a incoerência de quem, alimentando a identificação do povo português como racista, 
considera que ele o deixaria de ser, se assim fosse, por mera operação de uma declaração de um território 
como antirracista.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Proferiu a seguinte declaração política: 
“DECLARAÇÃO POLÍTICA SOBRE AS FESTAS DA MOITA 2020 
A situação atual da crise pandémica provocada pelo Covid-19 no nosso concelho remete-nos para um 
quadro de acentuado crescimento do número de munícipes infetados. 
Esta realidade para a qual não se vislumbra um termo, o qual apenas se poderá atingir quando for 
encontrada uma vacina ou medicamento que garantam a erradicação do vírus, obriga a tomada de 
medidas e ações que coletivamente e individualmente são de extrema necessidade. 
Verifica-se que, entre as diversas formas de contágio, a proximidade entre agentes infetados, mesmo 
assintomáticos, e outras pessoas tidas como sãs tem provado ser um dos maiores veículos de propagação 
do Covid-19.  
Daí, entre outras, o distanciamento social e a permissão de ajuntamentos cada vez com menor número de 
pessoas sejam das principais recomendações da Direção Geral de Saúde. 
Por tudo isto, o Partido Socialista vê com enorme preocupação o facto de a Câmara Municipal ter aprovado 
em recente reunião de câmara uma Proposta do Sr. Presidente para a realização, neste ano, de Festas 
que passou a denominar Comemorações em Honra de Nª. Srª. da Boa Viagem com a duração de 5 dias 
entre 13 e 17 de setembro de 2020. 
Pelo atual estado da situação pandémica é impossível garantir encontrarem-se reunidas as condições que 
permitam, nessa data, maiores ajuntamentos e menor distanciamento social que não limitem o convívio e 
a diversão que as Festas, qualquer que seja a terminologia utilizada, têm como razão de ser. 
Por tal, a bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita, secunda e apoia a posição dos 
Vereadores do PS que na Câmara Municipal votaram contra a Proposta da realização de Festas, Festejos 
ou qualquer tipo de Comemorações que possam vir a promover aglomerações de pessoas, situação 
absolutamente característica destas iniciativas. Estamos a uma distância de cerca de dois meses e meio, 
mas todos sabemos que até lá não há ainda resposta adequada para a situação de pandemia. Forçar a 
realidade é agravá-la.” 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal 
Disse que, na qualidade de Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, 
Juventude, Cidadania e Igualdade, queria dar nota do seguimento do trabalho da Comissão no que respeita 
à Assembleia Municipal Jovem. 
Como sabem. já tinham um trabalho muito bem encaminhado, regulamento, tema, etc., e ia começar o 
trabalho de divulgação do tema com as escolas e depois a receção dos miúdos, de acordo com o 
planeamento que tinham efetuado, entretanto, surgiu esta situação da Covid-19 e não puderam levar o 
projeto avante neste ano letivo que está a terminar. 
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No seguimento até de uma conversa tida com a senhora Carmem Mafra, secretária da Comissão, o que se 
pretende, no fundo, é que fique registado que a Comissão se empenhou bastante e também teve, como 
sabem, o apoio da Câmara Municipal e tudo estava bem encaminhado. Não conseguiram, mas quem sabe, 
talvez para o ano, possam retomar este projeto. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Disse que queria partilhar algumas reflexões, que não são só suas, mas que têm muito a ver com o 
concelho da Moita, e uma vez que todos estão agora preocupados com o Covid, pensa que é a altura certa 
para as dizer. 
Diz o próprio, e muitos outros, que falar do Covid-19 e não falar das condições de trabalho e das condições 
dos transportes coletivos, que transportam os nossos trabalhadores, não é abordar o assunto de forma 
séria, da mesma forma que não referir as condições de habitação das pessoas é algo que não deve ser 
feito. Com este fator, como o seu camarada João Figueiredo disse há pouco, e ainda hoje ouviu no 
telejornal o senhor Bastonários dos Médicos dizer que um dos fatores de contágio nos lares são os próprios 
profissionais de saúde que estão sobrecarregados, que não são substituídos e que não têm condições de 
trabalho. 
Portanto, se querem atacar verdadeiramente este problema, têm que se focar em quatro fatores que são 
reforçar o Serviço Nacional de Saúde, e parece que o que foi feito não foi suficiente, garantir transporte 
em condições aos nossos trabalhadores, e isto não foi, claramente, suficiente, e ainda há empresas em 
layoff, garantir condições de habitabilidade às pessoas, que também não estão garantidas, e depois as 
outras partes que são importantes. Tem que haver aqui uma abordagem a estes fatores todos, não podem 
dizer que é isto, aquilo ou aqueloutro, nem podem ficar fechados em casa a vida inteira, e é preciso animar 
a economia, é preciso dar condições para que a vida possa ser feita com toda a segurança e pensa que a 
mensagem deve ser de esperança. 
No caso das festas da Moita, pediu que o deixassem dizer, como banheirense, que era muito bom fazerem 
as festas da Moita. Era sinal que a coisa estava a melhorar, era sinal que as pessoas tinham esperança, 
era sinal que as pessoas podiam sair e podiam se juntar. Se não houver condições, como aqui foi dito 
pelas pessoas que tomaram a decisão de fazer as festas, e foram muitos vereadores, elas não serão feitas, 
porque não são irresponsáveis nem vão pôr em causa a vida dos moitenses e de quem os visita, portanto, 
esperem todos que elas sejam feitas, em segurança, e que haja condições para a fazer. Se não houver, 
não se fará e ninguém terá problemas com isso, mas a não sei quantos meses estar a falar de festas da 
Moita quando têm estes problemas nos transportes coletivos, têm estes problemas na habitabilidade das 
pessoas, no apoio social, também não lhe parece que seja esse o assunto que devam discutir aqui. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Proferiu a seguinte declaração política: 
“Governo PS remove amianto nas escolas 
Segundo a Direção Geral de Saúde, o perigo do amianto decorre, sobretudo, da inalação das fibras 
libertadas para o ar. A presença de amianto em materiais de construção aumenta substancialmente o 
risco de libertação de fibras para o ar ambiente. 
As doenças associadas ao amianto são, em regra, resultantes da exposição profissional em que houve 
inalação das fibras respiráveis. Estas fibras microscópicas podem depositar-se nos pulmões e aí 
permanecer por muitos anos, podendo vir a provocar doenças vários anos ou décadas mais tarde. 
Desde 2005, a União Europeia proibiu o uso de amianto. Em Portugal foi proibida a utilização e 
comercialização de amianto e ou produtos que o contenham a partir de 1 de janeiro de 2005, de acordo 
com o disposto na Diretiva 2003-18-CE, transposta para o direito interno através do Decreto-lei 
nº101/2005, de vinte e três de junho, 
Muitos dos estabelecimentos de ensino construídos nas décadas de oitenta e noventa, integravam 
elementos com amianto na sua composição, designadamente, placas de fibrocimento, o que explica a 
presença deste material em escolas, constituindo uma séria preocupação de saúde pública, uma realidade 
que afeta o concelho da Moita, onde ainda se encontra num conjunto significativo de escolas. 
A necessidade de se proceder à remoção do amianto das escolas tem sido, gradualmente, atendida, mas 
exige ainda uma resposta mais decisiva. 
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Assim, o Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº41/2020, de 7 de junho, bem como o Programa Nacional de Reformas, aprovado em Conselho 
de Ministros de 27 de abril de 2017, preveem a remoção de todas as estruturas com amianto nas escolas 
públicas. 
Segundo o despacho conjunto do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, serão intervencionadas 578 escolas da rede pública da educação pré-escolar, 
do ensino básico e do ensino secundário, que estão no âmbito das competências da administração local 
ou da administração central. 
Esta intervenção custará sessenta milhões, com financiamento da União Europeia, e incluiu um conjunto 
alargado de escolas do concelho da Moita; escola básica D. João I, escola básica D. Pedro II, escola básica 
Fragata do Tejo, escola básica do vale da Amoreira. Escola básica José Afonso, escola básica Mouzinho da 
Silveira, escola básica nº1 de Alhos Vedros, nº2 da Baixa da Banheira, nº2 do Vale da Amoreira, nº6 da 
Baixa da Banheira, nº7 da Baixa da Banheira e secundária da Baixa da banheira. 
Considerando que: 
- o amianto em materiais de construção é bastante lesivo para a saúde de todos nós; 
- a existência de amianto nas escolas do concelho da Moita constitui um problema de saúde pública a que 

importa dar resposta; 
- em todas as operações referidas os custos financeiros da medida são suportados por programas 

operacionais regionais, não existindo comparticipações municipais, e que o despacho do Governo 
permite alocar recursos financeiros de forma mais imediata no estímulo à recuperação económico-social 
do país e à criação de emprego no contexto da pandemia Covid-19, 

Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita congratulam o Governo por definir 
como prioridade o ciclo de investimentos 2014-2020, a remoção de materiais com amianto na sua 
composição presentes em escolas, o que permitirá, através da mobilização de diferentes fontes de 
financiamento disponíveis e no âmbito de operações de requalificação de edifícios escolares, concretizar 
a eliminação definitiva do amianto existente nas escolas do nosso concelho. 
Baixa da Banheira, 29 de junho de 2020 
Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção deu por concluído o período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Empréstimo M/L Prazo para financiamento – Piscina Municipal da Moita – Aprovação da contratação 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
09/06/2020: 
 
“Considerando que, 

A Câmara Municipal em reunião realizada em 13.05.2020 aprovou e propôs à Assembleia Municipal o 
pedido de autorização para o desenvolvimento de um procedimento administrativo com vista à 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo para financiar as obras do edifico da Piscina da 
Moita e respetivos arranjos exteriores, tendo pelas razões invocadas na sobredita deliberação, proposto, 
desde logo, o desenvolvimento do procedimento e a ratificação desta decisão (Anexo 1). 
Desta feita, e uma vez 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) e também possui margem disponível de endividamento, conforme mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento (Anexo 2) e ficha do município relativa ao ultimo reporte de contas 
(Anexo3), foi efetuada uma consulta a cinco entidades bancárias, tendo três instituições de crédito 
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subscrito propostas de financiamento: Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Entre Tejo e Sado; Banco 
Português do Investimento e Banco Santander (anexos 4, 5 e 6, respetivamente). 
Da análise às propostas conclui-se que a proposta apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de 
Entre Tejo e Sado é a que reúne as melhores condições para o financiamento da operação de crédito, 
consubstanciada num empréstimo com encargos financeiros indexados à taxa variável, 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 0,947 %, conforme Relatório da Divisão 
de Administração e Finanças, datado de 26/05/2020 (Anexo 7). 

Não houve qualquer pronúncia em sede de audiência de interessados. 
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 de Crédito Agrícola 
Mutuo de Entre Tejo e Sado, até ao montante de €2.782.984,00 a afetar ao investimento – Piscina 
Municipal da Moita e respetivos arranjos exteriores; 

• A aprovação da minuta do contrato em anexo, que faz parte integrante da presente proposta (Anexo 
8). 

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.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta vem concretizar o processo que a proposta submetida a esta Assembleia na sessão anterior 
permitiu, de consulta a entidades bancárias para contratação de um empréstimo com vista a financiar a 
piscina da Moita. Foram consultadas cinco entidades bancárias, três responderam e, da análise das 
propostas, a que apresenta as condições mais favoráveis, isto é, o spread mais baixo, é a que está a ser 
apresentada e é isso que se propõe, portanto, a aprovação do relatório da contratação deste empréstimo 
junto dessa entidade bancária. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
2 – Desafetação do Domínio Público Municipal – Rua Catarina Eufémia, Sarilhos Pequenos – Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
09/06/2020: 
 
“O Senhor Sérgio Manuel Brinca dos Santos Fialho, contribuinte nº 199 317 690, residente na Rua 
Fernando Pessoa, nº 18, 2ºDt., 2860-464 Moita, vem na qualidade de proprietário do prédio sito na Rua 
Catarina Eufémia, nºs 6, 8 e 10 – Sarilhos Pequenos, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 206, da 
União de Freguesias do Gaio/Rosário e Sarilhos Pequenos e descrito na Conservatória do registo Predial 
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da Moita sob o n.º 449/20090416, da Freguesia de Sarilhos Pequenos, requerer através de carta, datada 
de 06 de Novembro de 2019, registada nesta Câmara Municipal sob o número 23496, em 21 de 
Novembro de 2019, a aquisição de uma parcela de terreno com a área de 7,508 m2, destinada a anexar 
à sua propriedade, de forma a viabilizar a construção de uma moradia alinhada pelo plano de fachadas da 
rua. 
Atendendo que a área pretendida integra o domínio público municipal, proponho: 
Que Câmara Municipal delibere ao abrigo do estabelecido na al.ª ccc) do n.º 1 do art.º 33 e da alª q) do n.º 
1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a 
desafetação do domínio público municipal para integração no domínio privado municipal da parcela de 
terreno abaixo identificada. 
- parcela de terreno com a área de 7,508m2, identificada nas plantas em anexo, sita na Rua Catarina 

Eufémia, União de Freguesias do Gaio/Rosário e Sarilhos Pequenos, destinada à anexação e 
alinhamento do prédio propriedade do Senhor Sérgio Manuel Brinca dos Santos Fialho, que passa a 
confrontar do Norte com o prédio nº 4, do Sul com o prédio nº 12, do Nascente com a Rua Catarina 
Eufémia e do Poente com Sérgio Manuel Brinca dos Santos Fialho, à qual é atribuído o valor de 
referência de 2.520,00€ (dois mil quinhentos e vinte euros).” 

 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que é apresentada é bastante simples e trata-se de uma solicitação de um particular que está 
a renovar a sua habitação no núcleo central de Sarilhos Pequenos e que, para poder promover o 
alinhamento do plano de fachadas, propôs a aquisição de uma pequena parcela de terreno municipal que 
é, de facto, muito pequena e que se propõe alienar, uma vez que cumpre todos os requisitos necessários 
para isso e que mais ninguém poderia ser utilizador desta parcela. De facto, é do interesse do particular, 
mas também do interesse do município que haja um melhor ordenamento urbanístico e que o alinhamento 
de fachadas se possa concretizar, daí que se proponha a alienação desta parcela. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
3 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Uma vez que na passada sessão foram abordados os assuntos de uma forma geral, queria dar apenas 
duas notas, primeiro para referir algo que foi questionado, mas que acabou por não ser respondido, sobre 
a aplicação automática da tarifa social da água. 
Este é um processo que, para além de ser duvidosa a sua eficácia e o garantir a justiça é, sobretudo, uma 
questão operacional, uma vez que, para que um processo desta natureza possa ocorrer com critérios 
mínimos da tal justiça, só através de uma ligação direta à Autoridade Tributária que permita, a todo o 
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momento, verificar as condições de rendimento do titular do contato e se as condições daquela família 
correspondem ou não às condições a partir das quais se tem acesso à tarifa social. Acontece que para 
esta ligação e estas informações, da parte da Autoridade Tributária, não houve ainda entendimento que 
permita este acesso, uma vez que esta considera que os dados fiscais são altamente sigilosos, e bem. 
Aliás, viu essa posição reforçada com a Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, não têm, até ao 
momento, este assunto superado de forma a poder fazer este apuramento por esta forma. 
A alternativa parece-lhes, absolutamente, impossível, até do ponto de vista legal, porque a alternativa era, 
aquando da realização de qualquer contrato, pedir ao titular do mesmo que apresentasse os seus 
documentos fiscais, os seus rendimentos, o seu agregado familiar. E isto a todos, ou seja, aos mais de 
trinta mil contratos existentes e não há fundamento legal que permita que se solicite esse tipo de dados 
aos titulares de um contrato, e não só solicitar na altura da celebração do contrato, como depois, 
anualmente, porque seria preciso que, anualmente, fossem verificadas se se mantinham ou não as 
condições de acesso à tarifa social, portanto, este é um assunto que, fundamentalmente, por razões 
operacionais, não está, de facto, concretizado. 
No que concerne ao programa para a remoção de amianto nas escolas disse que, de facto, conversou 
diretamente com a senhora Secretária de Estado sobre esta matéria, que informou o município da Moita, 
como todos os outros, da preparação deste programa. Enviaram todos os dados disponíveis sobre as 
situações ainda de coberturas com amianto nas escolas e estão, todas elas, incluídas na listagem que já 
foi aprovada para a Área Metropolitana de Lisboa. Também teve oportunidade de manifestar à senhora 
Secretária de Estado a disponibilidade do município para contribuir para a resolução deste problema, não 
só nas escolas da sua administração direta, que são as escolas básicas, e jardins de infância, mas também 
nas próprias escolas da administração do Ministério da Educação. 
No entanto, não deixando de saudar que se abra aqui uma possibilidade, de facto, de resolver ou, pelo 
menos, ficar muito próximo da resolução deste problema ao nível nacional, não se deixa de registar que, 
mais uma vez, a administração central, o Governo, vem transferindo para as autarquias responsabilidades, 
encargos, enfim, a responsabilidade de procurar resolver aquilo que, ao longo de anos, infelizmente, os 
ministérios e a administração central não foram capazes de resolver. E, se é verdade que se financia a 
cem por cento, não deixa de haver uma transferência de encargos por isso, porque fazer a candidatura, 
fazer todo o processo de concurso, fazer os acompanhamentos de obras, tudo isso tem custos e tem 
encargos, portanto, há, objetivamente, uma transferência de encargos para as autarquias, e há ainda, 
apesar dos termos dos contratos-programa terem que ser vistos ao pormenor, uma questão que, no caso 
concreto, se coloca com alguma complexidade. 
Os prazos para a realização de todas estas intervenções são muito curtos e se, no caso das escolas de 
posse municipal, têm os projetos feitos e o lançamento do concurso será um processo rápido, não têm 
informação que o mesmo aconteça relativamente às escolas de posse do ministério da Educação, o que 
significa que ainda há que fazer esses projetos, e a primeira pergunta é logo sobre quem é que assume a 
responsabilidade de os fazer, portanto, há aqui um tempo que tem que ser muito rápido para que, 
efetivamente, se cumpram os prazos muito curtos, que permitam a utilização dos fundos comunitários 
neste processo que vão, naturalmente,  acompanhar e reafirmar, como começou por dizer, que o município 
está totalmente empenhado em ser um parceiro do Governo nesta matéria, não só nas suas escolas, mas 
também nas escolas do Governo e esperam levar este processo a bom porto, mas estas são algumas notas 
que não devem deixar de ser assinaladas, 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o relatório à discussão: 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Disse que queria começar por fazer notar uma pequena situação, porque parece que nesta Assembleia 
não podem discutir a situação dos micro e pequenos empresários do concelho da Moita, por se tratar de 
uma situação nacional, mas podem falar do amianto que é uma situação, puramente, local, e de outras 
questões que são, puramente, locais. 
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Em seguida, e no âmbito dos recursos humanos, questionou a Câmara Municipal sobre o balanço das 
entradas e saídas neste ano, sabendo que esta é uma parte crítica da atividade municipal, porque faltam 
alguns recursos, e que muita falta faz, perguntou para quando é que está prevista a reabertura das 
piscinas municipais de Alhos Vedros, bem como questionou como decorreu o programa de entrega de 
refeições escolares durante esta fase do Covid nas escolas do concelho. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
O primeiro tema que quis abordar diz respeito à zona ribeirinha de Alhos Vedros, para o qual tem dois 
conjuntos de questões, sendo que o primeiro diz respeito aos Cais do Descarregador e é, simplesmente, 
para questionar qual o ponto de situação das obras de requalificação, nomeadamente, para quando está 
previsto o seu início. Depois, e sobre as declarações do senhor Presidente à Alhos Vedros TV sobre a zona 
ribeirinha, que dizem respeito à intervenção na caldeira e no canal de navegação, onde referiu que a APA 
não aprovou o projeto de intervenção para esta zona, perguntou se poderia concretizar essas afirmações, 
esclarecendo o que é que está aqui em causa, quais os fundamentos para o parecer negativo da APA, qual 
o ponto de situação neste momento, quais as diligências que estão a ser feitas pela autarquia e o que é 
que está a ser planeado. 
Um segundo tema, no que diz respeito ao ruído e neste caso, em particular, ao procedimento de verificação 
da ilicitude do ruído proveniente de atividades ruidosas permanentes, uma vez que a Câmara tem uma 
intervenção, no âmbito das suas competências, para garantir o cumprimento do Regulamento Geral do 
Ruído relativamente às atividades que licencia e averiguar se esse ruído excede os limites legais, e uma 
vez que é exigida uma avaliação acústica, sendo que, neste procedimento, no fundo, é o queixoso que tem 
de suportar os custos com essa avaliação, e suporta-os no momento em que pede essa avaliação, uma 
vez que tem de pagar a taxa prevista para a avaliação acústica, a que acresce o valor do serviço prestado 
pela entidade externa certificada que faz a avaliação, e porque esta é uma questão que levanta algumas 
dúvidas de justiça, uma situação discutível que dificulta, na verdade, a possibilidade de apresentar uma 
reclamação, perguntou se o executivo pensa rever esta situação. 
Mas também tem outra questão, porque se ao custo do serviço acresce a taxa, segundo o previsto pela 
tabela de taxas, pela avaliação acústica, qual é aqui a contrapartida pelo pagamento da taxa em si, uma 
vez que, como sabe, a taxa tem de assentar numa contrapartida e por último, questionou também como é 
que e feita a contratação destes serviços às entidades externas, nomeadamente, se é aberto um 
procedimento por cada requerimento apresentado pelos queixosos. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Os tempos que vivemos obrigam a que, responsavelmente, tenhamos comportamentos defensivos que 
permitam ter uma vida em sociedade, obviamente, condicionada pelo possível. Todos sabemos que, desde 
o início, os motivos da pandemia não se extinguem num curto prazo. Esta consciência é muito importante, 
porque o cansaço pode levar a decisões irresponsáveis com efeitos indesejados. Os jovens têm, 
obviamente, que fazer parte da solução e é também aqui que entra o papel das autarquias. 
Que respostas equaciona o município dar no sentido de permitir a ocupação de tempos livres, sem 
descurar as boas práticas de convivência? Por exemplo, equaciona o município promover iniciativas online, 
entre elas um festival de música, onde os artistas são chamados a participar, workshops temáticos que 
estimulem o debate, com a participação de colaboradores que passem o conhecimento? Jogos que 
estimulem a criatividade? 
Há, no mundo virtual, muitas possibilidades que, aliás, podem ser usadas pelo município para estimular a 
juventude, pelo município ou por uma cooperação ente vários municípios. Está o município disponível para 
efetuar trabalho nesse sentido?” 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que é sempre bom verem com atenção o site da Câmara Municipal e que, nos últimos três meses, 
face também ao facto de terem estado mais tempo em casa, e não esteve sempre, sempre em casa, mas 
no tempo que esteve verificou que há atividades, e que a Feira de Projetos Educativos teve atividades 
online para as crianças, pelo que pensa que era importante fazer-se aqui um balanço dessa atividade. Do 
seu ponto de vista pessoal, acha que agora é urgente tirar as nossas crianças de casa e, em segurança, 
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darem todas as condições para que isso possa acontecer e, nesse sentido, perguntou à Câmara Municipal 
como é que correu a reabertura do pré-escolar, qual é que é o balanço em termos de ocupação e quais é 
que foram os principais problemas e dificuldades que se foram notando neste processo, uma vez que é 
um processo importante e porque também se antecipa a abertura das outras escolas, a reabertura das 
aulas presenciais, e podem ajudar a colmatar algumas das dificuldades que por aí, com certeza, vão surgir, 
mas o mais importante, na sua opinião, é mesmo saírem de casa em segurança, 
Questionou também sobre a reabertura do Sitio das Marinhas e dos espaços que têm ao dispor para fruir 
no concelho, a reabertura do Fórum Cultural à cultura, que também é importante, e a reabertura das 
bibliotecas, que pensa que também já está programada e que acha que também são importantes e, nesse 
sentido, questionou a Câmara Municipal, quer na parte da educação, quer na parte cultural, quais são as 
atividades feitas, e há exemplos, uma vez que, na sua opinião, enquanto pai de uma criança de doze anos, 
e apesar de viver num sítio privilegiado do concelho com capacidade de sair à rua, necessita destas 
atividades para a sua formação e para a sua socialização. 
Disse que hoje recebeu com bastante satisfação a notícia de que há uma melhoria, na ordem dos sessenta 
e dois por cento, na recolha seletiva de resíduos e isso é importante, uma vez que, depois daquela visita 
da Assembleia Municipal, em que verificaram que os números não eram os desejáveis numa sociedade 
como a nossa, e perante todos aqueles que aqui apontaram os problemas dos caixotes e do número de 
caixotes, etc., etc., porque esta resposta do aumento para sessenta e dois por cento, se calhar, também 
passa por essa medida que, e não tendo as competências neste setor, deve ter tido, com certeza, alguma 
influência o aumento do número de caixotes de recolha seletiva em todo o concelho. 
É claro que isto tudo traz transtornos, como as obras trazem transtornos, trazem barulho, trazem pó, como 
já foi aqui falado na última Assembleia pelo munícipe que esteve presente, e que têm que colmatar, mas 
há outros valores, se calhar, mais importantes que se levantam, e o ambiente é, realmente, aquele valor 
que aqui há três meses ninguém se calava com o ambiente e agora parece que já está, outra vez, “lá 
metido na gaveta”. Todavia, este é um dado positivo do concelho e pensa que é um trabalho coletivo das 
associações de municípios no setor, e há aqui especialistas que podem falar melhor do que o próprio, e a 
Câmara pode responder, mas a sua opinião é que, para além deste dado ser importante, é importante 
continuar a trabalhar no sentido da sensibilização e da educação das pessoas sobre a necessidade da 
reciclagem. Julga que há uma coisa que as pessoas ainda não perceberam, e não por culpa delas porque, 
normalmente, as pessoas, se tiverem informação, percebem, que é o facto de as taxas que são pagas pela 
recolha do lixo irem aumentar, e irem aumentar em consequência também desta capacidade, ou não, dos 
municípios recolherem e de reciclarem. 
Pediu desculpa por trazer hoje aqui à Assembleia Municipal um assunto nacional, mas pensa que o 
ambiente é mesmo um assunto que até é global, mas é verdade que lamenta, e é verdade que as pessoas 
têm que perceber, em todo o país, que as taxas que pagam estão relacionadas com a capacidade dos 
municípios em reaproveitar e reciclarem, e julga que isto também é competência da Câmara Municipal, 
trabalhar nesse sentido, e se, apesar deste bom resultado, há necessidade de trabalharem nesse sentido. 
Sobre a questão do amianto, que também é uma questão do ambiente, disse que é uma questão que 
ouve, provavelmente, desde o tempo em que era estudante pré-universitário, e que já teve tempo de ser 
resolvida, mais do que tempo de ser resolvida, e agora, parece que têm mais um programa feito à medida, 
e com muita velocidade e muita rapidez. 
Não costuma, mas até ouviu com muita atenção, porque lhe chamou a atenção o programa e as 
declarações de uma das representantes de uma das associações ecologistas nacionais, que não era a 
Zero, era a Quercus, e a Quercus, nos últimos tempos, tem-los habituado a umas posições duvidosas como, 
por exemplo, darem aval ao aeroporto do Montijo, o que é uma coisa extraordinária para uma associação 
ecológica e de defesa do ambiente, mas a senhora até explicou uma série de coisas e levantou uma série 
de questões, uma das quais quis colocar à Câmara Municipal que, provavelmente, já fez esse 
levantamento, e que é se Portugal, no período em que isso tem que ser feito, no  momento em que isso 
tem que ser feito,  tem empresas suficientes para dar resposta a esta demanda, que também é mais uma 
oportunidade de negócio a ser criada pelo Governo socialista, e também pode ser essa a visão, portanto, 
é uma boa visão. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Tem uma pergunta muito concisa e muito direta, porque ouviu dizer que neste fim-de-semana houve 
mercado municipal, houve a feira da bagageira, e ouviu dizer também que as casas de banho estavam 
fechadas, o que trouxe, pelo que lhe disseram, alguns inconvenientes a todos os cidadãos, mas 
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principalmente aos feirantes, pelo que gostava de saber se é uma situação pontual ou se é uma situação 
para se manter. 
 
Tomou a palavra Renata Rosa do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Estão definidas regras para uso dos areais das praias. O areal do Rosário é, como se sabe, bastante 
frequentado todos os anos e, exatamente, por isso, importa saber quais as ações próprias do município e 
ou as diligências junto de outras entidades, afim de se possibilitar de forma correta o uso de todo o espaço 
de areia durante o verão, 
Face ao exposto, pode dizer-nos se há algumas informações sobre o assunto?” 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Disse que tinha apenas uma questão, porque já foi aqui colocado o que tinha para dizer relativamente aos 
números da reciclagem, que é mais uma observação, e o senhor Presidente talvez perceba a razão porque 
tal acontece, mas pensa que estará, eventualmente, na altura de rever essa medida. Tem reparado que 
os recipientes dos resíduos sólidos, nomeadamente, os municipais, estão totalmente abertos, e percebe 
a intenção que têm a ver, provavelmente, com a questão do Covid, para evitar que as pessoas mexam nas 
tampas, embora também haja alternativas sem pôr em risco a saúde das pessoas, porque as tampas 
podem ser abertas na mesma com um bocadinho de papel ou plástico que depois pode ser depositado no 
ecoponto, no entanto, e agora com o verão, já surgiram algumas queixas, especialmente nestes dias de 
mais calor, por os resíduos orgânicos estarem em contentores indiferenciados destapados e o cheiro 
emana a partir daí. 
Portanto, esta observação é mais no sentido do alerta, de chamar a atenção para esta situação, porque 
tem, de facto, que haver um equilíbrio e há, certamente, medidas que impeçam e ajudem no 
esclarecimento das pessoas sobre os riscos e, ao mesmo tempo, não estarem a potenciar a propagação 
de outras doenças e de outros vetores. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“O senhor Presidente foi interpolado na sexta-feira sobre o problema das baratas na Baixa da Banheira, 
mas claro que é um assunto não exclusivo dessa localidade, a que respondeu “fazemos o que sempre 
fizemos”. Esta é uma resposta recorrente que não responde a nada, até porque a Câmara faz o que sempre 
fez e é urgente que mude. 
Mas, objetivamente, o que queremos saber, e o senhor Presidente sabe que tem um dever perante este 
órgão, é qual a periodicidade habitual das desbaratizações, quais as principais zonas onde há mais 
problemas, qual a avaliação que fazem do resultado das intervenções, particularmente, nesses locais. 
Quando fazem as desbaratizações, informam as respetivas zonas de que vão fazê-lo? Porque, como 
sabem, com as operações há baratas que fogem dos locais onde se encontram e procuram ligações aos 
prédios.” 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Porque ontem foi noticiado num dos canais de televisão um possível surto num lar na Baixa da Banheira, 
no caso, o Solar dos Fidalgos, e sendo, naturalmente, do conhecimento da Câmara Municipal, perguntou 
se existe algo que seja importante saberem, para que todos possam ficar a par deste problema aqui nesta 
terra do concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara para prestar os 
esclarecimentos solicitados. 
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Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Começo por pedir à senhora vereadora Vivina Nunes para prestar as informações solicitadas sobre as 
escolas, o reinício das aulas presenciais no pré-escolar e também sobre o fornecimento de refeições. 
 
Tomou a palavra Vivina Nunes, vereadora da Câmara Municipal 
Em relação às refeições escolares podem dizer que, nestes momentos de pandemia, foram distribuídas 
cerca de cinco mil refeições em takeaway. Os pais sinalizavam em cada agrupamento a necessidade e iam 
buscar às escolas de referência, sendo que existia uma por cada agrupamento, e também tiveram a 
atenção, nos fins de semana e nos feriados, fazer um reforço dessa alimentação das crianças de escalão 
A e de escalão B. Correu bem, a distribuição foi sempre feita com auxiliares do primeiro ciclo e auxiliares 
do pré-escolar, em coordenação, que iam fazendo circuitos rotativos para que pudessem ter todas as 
condições de segurança, também para as auxiliares. e para além das refeições escolares iam também 
associados os lanches para estas crianças. 
Em relação à reabertura do pré-escolar que, como todos sabem ocorreu a partir do dia um de junho, e 
tendo a responsabilidade dos equipamentos e também das auxiliares de educação, uma vez que 
decorrente do protocolo celebrado com o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e da 
Segurança Social, têm esta competência de colocação das auxiliares de ação educativa, o que preparam 
com todos os agrupamentos, foi o acionamento em cada agrupamento, em cada escola, em cada sala, do 
plano de contingência da área pedagógica. Depois, com a técnica de saúde, higiene e segurança no 
trabalho, foram visitados todos os locais, foram colocados os mecanismos que estavam referenciados nas 
orientações da DGS, como o álcool gel, o desinfetante de superfícies e as lixivias para as limpezas. 
Com as juntas de freguesia, que também têm aqui competências próprias no expediente e limpeza, e em 
articulação, fizeram chegar a todos os jardins de infância o número de baldes suficiente para cada 
higienização poder ser feita em separado e, mesmo em jardins de infância com mais do que uma sala, 
conseguiram que cada sala tivesse autonomia e que as crianças não se cruzassem, portanto, das trinta e 
sete salas funcionaram vinte e estimam ter havido uma permanência de quinze por cento das crianças em 
relação ao cômputo geral das crianças dos jardins de infância, 
Quis referenciar que por parte das auxiliares foram feitas ações de formação e de sensibilização, e o que 
foi recomendado, e que também foi sempre o sentimento, foi de estarem apreensivos, de cumprirem todas 
as regras, mas que não se deixassem vencer pelo medo. Porque os pais já estavam a trabalhar, havia 
mesmo necessidade de abrir os jardins de infância e, dentro das expectativas, correu tudo bem, foram 
fornecidos os materiais e os equipamentos necessários para que as funcionárias trabalhassem em 
segurança, bem como as crianças. Pensa que, de uma forma geral, podem dizer que correu bem e podiam 
ter ido um bocadinho mais além porque, em algumas situações, a forma como os pais foram informados 
da reabertura pode ter provocado algum medo e estes acabaram por não levar as crianças, mas com os 
meninos que frequentaram correu bem e não houve problemáticas no funcionamento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Procurando ser objetivo nas respostas, e sobre os recursos humanos, disse que têm estado, este ano e o 
ano passado também, a manter um ritmo de admissões que cubra as saídas, e o principal objetivo é ter 
concursos abertos, ter listas ordenadas de concorrentes que lhes permita fazer esta substituição de quem 
sai, particularmente, neste momento, até só ao nível dos assistentes operacionais. Isto, por vezes, não 
decorre à velocidade que desejavam e vão tendo alguns problemas porque há saídas inesperadas, há 
acidentes com as pessoas, e não quer dizer que sejam acidentes de trabalho que, felizmente, não têm 
tido, incidentes com pessoas que entram em baixas prolongadas, ou outros que lhes provocam carências 
inesperadas e não antecipadas, e depois é preciso abrir concurso e recuperar os atrasos, mas, no 
essencial, ao nível dos serviços operacionais tem sido isto que se tem mantido. 
Ao nível do pessoal administrativo, dos assistentes técnicos, abriram um concurso o ano passado que teve 
um grande número de participantes, a fase de apuramento foi bastante demorada, mas está, neste 
momento, a chegar ao fim e só falta chamar os concorrentes que obtiveram avaliação positiva para o 
exame que o médico do trabalho faz sempre a todos os trabalhadores que são opositores a concursos no 
município, e esperam durante o verão, desejavelmente no mês de agosto, poder já começar a incorporação 
de pessoas, porque neste setor administrativo é onde tem havido saídas, nestes últimos meses houve 
várias, estão previstas mais e já não têm, efetivamente, capacidade de dar resposta a estas saídas. 



   Página 22 de 25 

Quando foi feito o anúncio da obra da piscina de Alhos Vedros foi dito que ela ia estar encerrada durante 
um ano e é isso que vai acontecer. Foi uma obra que não parou, tão pouco durante o tempo da pandemia 
e do confinamento, está a decorrer dentro da normalidade, vai estar pronta em breve e a piscina vai reabrir 
em setembro como estava previsto. 
Sobre o Largo do Descarregador disse que aprovaram, na reunião da Câmara na passada quarta-feira, tal 
como foi noticiado, a aprovação do lançamento do concurso de reabilitação do Largo do Descarregador, o 
concurso vai agora decorrer e para concursos desta dimensão, que não tenha percalços, antecipam, no 
mínimo, quatro ou cinco meses até ao início da obra, 
Quanto à intervenção que pretendem fazer na zona ribeirinha, que acaba por se dividir numa reabilitação 
e na resolução de alguns problemas das lagoas do parque das salinas, na circulação das águas e no 
descarregamento das águas, na caldeira do moinho, na muralha, aprofundar a caldeira, limpá-la, refazer 
a muralha, pôr uma porta de água e também fazer o desassoreamento de algumas dezenas de metros do 
canal de aproximação ao cais. O que está em causa, neste momento, e ainda não ultrapassaram esse 
problema, é a APA ter dado parecer negativo à primeira proposta de resolução do problema de deposição 
das lamas retiradas, portanto, do lodo retirado no desassoreamento. 
A proposta do município, na base de uma análise feita ao recinto de uma antiga marinha, onde se previu 
e se propôs, fazendo o devido cálculo das lamas que são retiradas e da capacidade de depositação da 
área dessa marinha, o espalhamento das lamas retiradas do canal nessa zona, garantindo que se mantém 
a funcionalidade dessa antiga marinha, isto é, mantém-se a entrada e saída de água, a circulação com as 
marés, portanto, não é aterrada, é apenas diminuída na sua profundidade, ao que a APA deu parecer 
negativo por razões diversas, mas como o assunto não está ainda ultrapassado pensa que não é ainda o 
momento de falar e de fazer considerações. Estão num trabalho de procurar encontrar uma solução, 
fizeram uma resposta, portanto, uma contraproposta com a posição do município sobre isso e estão a 
aguardar que a APA se pronuncie. 
Aquilo que os preocupa, neste momento, é não ter a certeza se a APA tem o mesmo espírito, isto é, de que 
é preciso encontrarem soluções, o pior que pode acontecer é ficar tudo como está, e se a APA também 
não vier ao encontro de uma solução e se limitar a dar pareceres dizendo que não, não, não e não, não 
vão resolver o assunto, e se não o resolverem mais ninguém o resolve, porque a verdade é que o leito do 
rio e o desassoreamento dos canais navegáveis do Tejo são, até hoje, responsabilidade do Estado, 
delegado na Administração do Porto de Lisboa, mas a Administração do Porto de Lisboa não faz e se não 
for a autarquia a fazer mais ninguém fará. Se não obtiverem da APA capacidade para encontrar uma 
solução vai ficar como está e isso é que acham ser inaceitável, portanto, o que pretendem e, naturalmente, 
a APA tem o seu papel, merece todo o respeito, mas aquilo que querem da APA, como de qualquer outra 
instituição da administração central nestas matérias, é a capacidade de dialogarem e de encontrarem 
soluções. É isso que todos têm que conseguir fazer. 
Sobre a questão das avaliações acústicas, o regulamento determina que quem solicita a avaliação paga 
uma taxa como se paga uma taxa por qualquer processo administrativo, no município ou noutro sítio 
qualquer do Estado português, que cobre as despesas processuais, e apenas isso, e uma vez que o serviço 
tem que ser prestado por uma empresa certificada externa ao município, entendem que devem ser as 
partes a pagar. E diz as partes, e não quem pede, porque é pedido o adiantamento a quem pede, mas o 
que está estipulado é que paga quem não tiver razão, isto é, se o queixoso tiver razão é a pessoa ou a 
entidade contra quem foi feita a queixa que fica responsável pelos encargos da medição do ruído. 
Pensam que é justo, e pensaram na altura em que esta norma foi colocada no regulamento, porque 
pensam que não têm que ser os cidadãos todos do município a incorrer num custo sobre uma matéria que 
é entre dois particulares. A Câmara Municipal não tem capacidade fiscalizadora, e tem que exercê-la, mas 
não tem que incorrer neste tipo de custos, e também pensam que é importante, nesta matéria como em 
tudo o resto, que haja formas que dissuadam eventuais situações de queixas recorrentes, 
independentemente de ser comprovada a razão ou não, e pensam que, de facto, esta norma em que se a 
pessoa se queixar sem razão acaba por ter de assumir este custo, dissuade queixas não razoáveis. 
Sobre a animação online propôs a todos que passassem pelo sítio do município da internet, pelos diversos 
sítios que são coordenados e participados pelo município, relacionados com o movimento associativo, com 
as redes sociais das bibliotecas, porque se há coisa que aconteceu neste período, nestes últimos três 
meses, foi, de facto, uma grande dinâmica da presença do município nas redes sociais nesta matéria. 
Muitas iniciativas, muita participação, muitos contributos de muita gente, designadamente, de produtores 
culturais, de gente do movimento associativo, portanto, esse é um caminho que querem continuar a fazer, 
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mesmo quando se vier a superar a pandemia, porque acham que há aqui um caminho muito interessante 
para aprofundar. 
Estavam-se a preparar, e ainda se estão a preparar, mas agora com mais algumas reticências, o retomar 
de uma série de atividades ao ar livre que são, sobretudo, dirigidas aos jovens, ainda que não 
exclusivamente. Ainda há duas semanas atrás se estavam a preparar para que o mês de julho marcasse, 
de facto, o retomar de um conjunto de programas, de ações que têm de animação, de animação 
desportiva, designadamente, mas também cultural e recreativa. A situação que estão hoje a viver na região 
e as limitações acrescidas que foram determinadas para esta região, naturalmente, fazem com que tenha 
que ser reavaliado e, eventualmente, não poderão começar logo da forma que tinham pensado, mas estão 
convictos que a situação vai melhorar e que todos no país e na região de Lisboa estão a trabalhar para 
que a situação melhore, e é essa a mensagem que também querem passar às pessoas, porque precisam 
ter muito cuidado, muita cautela, todas as regras de segurança e dar aqui um passo atrás para depois 
darem dois à frente, não é para ficarem de novo atrás. 
E também isso que os leva a fazer aquela afirmação de que, se puderem, querem assinalar as festas da 
Moita. A afirmação é tão simples quanto isto, se puderem, sim. Se Portugal puder fazer a Liga dos 
Campeões em Lisboa, com ou sem público, o que ainda não foi determinado, porque é que não se pode 
fazer algumas ações nas festas da Moita se já estão retomados os espetáculos, se já há regras para tudo 
o que é espetáculo, seja ao ar livre, seja em sala. Não aceitam que não seja possível, na Moita, fazer-se 
uma animação, uma ação no período das festas da Moita. Não aceitam essa redução e esta incapacidade 
de ter esperança, de ter visão e, sobretudo, esta deturpação que é falar como se a festa fosse começar 
amanhã e que iam pôr a saúde de todos em risco porque amanhã iam fazer a festa. Não, a festa não é 
amanhã. É só olhar para o calendário porque estão a falar de treze de setembro. É daqui a dois meses e 
meio. E estão aqui a falar de “se, e se e se “, quando já disse na última sessão, e reitera, que ninguém 
afirma que, sejam quais forem as circunstâncias, a festa vá ser feita, o que afirmam é que, se for possível, 
se a situação evoluir favoravelmente, como acha que todos esperam que aconteça, então sim, haverá 
alguma coisa a acontecer no período das festas e essa “alguma coisa” terá que cumprir todas as normas 
de segurança que estiverem em vigor na altura. 
Sobre a reabertura dos equipamentos disse que os equipamentos culturais já reabriram, designadamente, 
este Fórum que tem, naturalmente, uma reabertura lenta, com uma programação ainda muito ténue, mas 
que irá incrementando à medida que as possibilidades o permitam. Ao nível das bibliotecas têm um 
funcionamento, tanto quanto possível, normal, com um conjunto de adaptações que foram feitas no 
interior, reduzindo o número de lugares, criando circuitos de circulação separados, interditando o acesso 
direto dos utentes às estantes, que é uma das normas fundamentais, em que se pede-o que se quiser às 
trabalhadoras e só elas vão às estantes buscar os materiais. Os materiais, depois de devolvidos, ficam em 
quarentena, depositados num local durante um período de tempo, até poderem voltar a ser utilizados, de 
acordo também com as normas da própria Direção Geral do Livro e das Bibliotecas, que emanou um 
conjunto de orientações e que aplicaram. 
Sobre a melhoria na recolha de resíduos os números são, de facto bastante animadores e pensa que a 
situação em geral também o é. Os problemas não estão ainda todos resolvidos, naturalmente, mas aquele 
período inicial bastante conturbado dos novos contentores de recolha seletiva melhorou, melhorou a 
própria habituação e o uso das pessoas tem vindo a melhorar em quase todos os lugares e têm problemas 
mais localizados do que antes. A própria Amarsul tem vindo a tomar medidas para melhorar e a construção 
das gares foi, desde logo, uma medida fundamental, assim como a instalação ordenada de todos os 
equipamentos, mas também ao nível da recolha, da limpeza, de uma intervenção mais rápida sempre que 
e alertado um problema, portanto, estão a caminhar no sentido de resolver os problemas e depois os 
resultados, de facto, estão à vista e são em toda a região. 
A Amarsul divulgou a semana passada os resultados de toda a região e são muito positivos, há um 
crescimento bastante significativo nas quantidades recolhidas, e no concelho da Moita também. Não são 
um dos concelhos com melhores resultados, nunca o conseguiram ser até agora, mas este crescimento 
que houve coloca-os a par com outros, o que já é uma vitória, do seu ponto de vista. 
Sobre a questão do amianto disse que é, naturalmente, uma dúvida, atendendo ao grau de especialização 
que este trabalho exige, porque obedece a medidas de segurança bastante apertadas, que vão esperar 
que as empresas no mercado tenham capacidade de resposta, mas é uma incerteza, uma questão que só 
quando os concursos começarem a ocorrer e as obras começarem a correr, é que vão ver, efetivamente, 
respondida, 
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Sobre a questão do mercado municipal disse que a Câmara Municipal teve que desenvolver, de acordo 
com as regras que estão estabelecidas para o funcionamento de feiras e mercados, um plano de 
contingência, e no âmbito, desse plano de contingência e das medidas de segurança e de adaptação do 
mercado, para que ele pudesse funcionar, não foi equacionada a abertura dos sanitários porque foi 
considerado que não teriam condições para garantir a segurança como era necessário, porque uma 
utilização numerosa daquele equipamento não garantiria as medidas de segurança. 
No entanto, é verdade que chegaram vários reparos, várias reclamações, e pensa que no próximo terão 
de reequacionar a situação, se não for com os wc do município com os outros de aluguer que são 
individuais, embora isso não resolva, verdadeiramente a situação, pelo que tem de ser repensado porque, 
de facto, há ali um problema, mas também aí, mais uma vez, vão ter esperança que daqui por um mês as 
coisas já estejam a evoluir positivamente e as normas sejam menos exigentes. 
Sobre as praias disse que têm anunciado e que puseram um placard de acesso às praias dando a conhecer 
a todos os que, eventualmente, andem mais distraídos, quais são as normas de utilização das praias. Têm 
uma articulação com as entidades sempre que há ali algum problema e, designadamente, o técnico 
municipal de proteção civil faz rondas diárias em todo o território do município para detetar problemas ou 
situações que estejam a ultrapassar as normas estabelecidas alertando, imediatamente, as autoridades. 
A GNR tem lá ido com alguma frequência, intervém, mas a GNR só tem competências para intervir fora do 
domínio marítimo. No domínio marítimo, ou seja, na areia, só a Polícia Marítima tem competência de 
intervenção e a Polícia Marítima não tem capacidade para intervenção rápida. Nunca tinha sido, verdade 
se diga, chamada a tanto trabalho e a tanta intervenção como é agora e não têm recursos, 
designadamente, humanos para uma intervenção rápida. De qualquer maneira, esta é uma matéria 
acompanhada pela Câmara e a informação que têm é que, regra geral, têm sido cumpridas as normas, 
aqui como, aliás, na generalidade das praias e a informação que tem chegado é que as pessoas procuram 
cumprir as normas, procuram cumprir os afastamentos e serão pontuais as situações em que isso não 
acontece, sendo que nessas se procura a intervenção das autoridades. 
Sobre a questão das baratas disse que acha que toda a gente sabe que as pragas urbanas são impossíveis 
de erradicar. As baratas, os ratos, e outras pragas urbanas, são algo com que convivem todas as cidades 
do planeta e a ação que qualquer autoridade faz é aquela que fazem que é o controle de pragas, seja a 
desbaratização, seja a desratização, seja outra coisa qualquer quando se refira a outra coisa qualquer. E 
fazem-no regularmente, todos os anos, na mesma altura, porque essa é a época adequada para isso ser 
feito, que é quando as baratas aparecem à superfície, portanto, no início do período quente. É feito todos 
os anos, regularmente, em todo o território do concelho e depois é feito pontualmente sempre que haja 
um surto, para usar uma palavra que agora é muito utilizada. Portanto, aí há uma intervenção pontual, 
localizada, mas a intervenção regular é feita todos os anos, com empresa da especialidade que faz aquilo 
que faz. Aliás, em todas as outras cidades do nosso país se faz a mesma coisa. 
Tal como em muitos outros aspetos, também tem sido debatido e tem havido muita coisa escrita sobre a 
influência das alterações climáticas nas pragas, e o aumento da temperatura média, os períodos mais 
alargados de seca, serem fatores que têm contribuído para que as pragas se tornem mais intensas. Por 
outro lado, também já foi e é reconhecido que existe hoje outra subespécie de baratas qua há uns anos 
não se conhecia nestes territórios e que agora existe, e são avistadas com frequência, que são aquelas 
baratas maiores, acastanhas e que voam, e que colocam problemas mais complexos no controle de 
pragas. As empresas têm-se adaptado no material utilizado, no tipo de pesticida utilizado e é uma 
adaptação que é preciso fazer constantemente e que, naturalmente, vão acompanhando, mas a 
especialização do combate está, de facto, nas empresas especializadas e licenciadas para o efeito. 
Por último, sobre a questão do “Solar dos Fidalgos”, disse que no final da semana passada, sobretudo, no 
sábado, foi detetado um doente Covid positivo. A partir dessa deteção foram feitos testes a todos os 
trabalhadores e utentes deste estabelecimento, tendo sido detetados perto de trinta casos positivos. A 
situação foi acompanhada desde a primeira hora pela autoridade de saúde, naturalmente, que coordenou 
e comandou todas as operações, pela própria Segurança Social e com o acompanhamento da Câmara 
Municipal. 
Aquilo que importa assinalar é que os testes estão concluídos, até porque o estabelecimento não é muito 
grande, que foram todos testados e os casos positivos são estes e não mais, que foi possível encontrar as 
soluções no próprio estabelecimento para a separação entre utentes positivos e não positivos e cumprir 
as normas de segurança que foram impostas pela autoridade de saúde. Não foi necessário, acionar outros 
mecanismos de realojamento, portanto, a situação está, naturalmente, a ser acompanhada diariamente 
pela Autoridade de Saúde, com o conhecimento, disponibilidade e prontidão da Câmara Municipal para, 
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em qualquer altura que sejam solicitados a efetuar alguma ação, estarem lá, mas a situação está 
controlada e confinada, 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia, deu indicação ao 2º Secretário, Carlos Dias, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com vinte e oito votos a favor, sendo dezasseis da CDU, sete do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, 
um independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era vinte e três horas e cinquenta minutos do 
dia vinte e nove de junho de 2020. 
 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em ficheiro mp3, que faz parte 
integrante da mesma. 


