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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0002/XII/2020 

Sessão Ordinária de 26/06/2020 

 

Aos vinte e seis 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 a sessão ordinária de abril da Assembleia 
Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 

1º - Pedido de Renúncia de Mandato de Bárbara Andreia Gonçalves Dias; 
2º - Relatório e Contas do ano de 2019; 
3º - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; 
4º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento – Piscina Municipal da Moita – Ratificação do 

processo de consulta ás entidades bancárias; 
5º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Renúncia: 
- Perante o pedido de renúncia apresentado por Bárbara Andreia Gonçalves Dias ao mandato 2017-

2021, Francisco Jorge Santos Oliveira passou a membro efetivo, 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Mónica Alexandra de Silva Vilhana Ribeiro foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Francisco da Conceição Feio 
-  Rui Pedro Neto Garcia foi substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por Luís Carlos Ribeiro Soares 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Renata Isabel Rêgo Rosa 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça foi substituída 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. 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Munícipe Carlos Campos 
Disse ser morador no número onze da rua das Castanhas no Bairro José Ferro e que o que pretende 
apresentar é muito simples, porque apenas pretende saber quando é que vai deixar de lavar os seus carros 
à moda antiga, o seu quintal, o seu terraço e quando é que a sua esposa terá ordem para estender a roupa 
a enxugar visto que não a consegue “estender debaixo da cama”, até porque é uma pessoa com uma certa 
idade, ex-fumador, tem alguns problemas respiratórios e agora têm o COVID. Foge de um lado e é 
apanhado do outro, por isso só quer saber quando é que acabam com aquela pandemia, que são as 
poeiras e os ruídos, vinte e quatro sobre vinte e quatro horas. Acha que há processos para se evitar o pó, 
colocando-se lá uns chuveiros ou uma cisterna a fazer de chuveiro a pulverizar aquilo tudo, a gravilha e 
aquelas coisas da construção, minimizando a “cena da poeira”, mas depois têm “aquela do barulho”. 
Por acaso não foi à guerra do ultramar, podia ter ido, mas foi para a força aérea e safou-se e agora que 
mora num bairro é só “bombas atrás de bombas”, pelo que questionou, também em nome dos seus 
vizinhos, uma vez que não fez mal a ninguém, porque é que tem que levar com aquele barulho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Pressupondo que a intervenção se relacione com as obas de construção do entreposto do ALDI, disse que 
já requereram à empresa uma medição do ruído para se avaliar o nível de incumprimentos, se existem, 
quando existem e de que nível são, para se exigirem medidas de limitação. Em relação ás poeiras também 
vão solicitar á empresa que tome medidas, porque esta questão ainda não lhes tinha chegado com a 
intensidade que chegou a do ruído, mas vão, naturalmente, solicitar à empresa que, agora neste período 
mais seco, utilize as medidas que, normalmente, se usam nas obras, mantendo os materiais humedecidos 
para reduzir as poeiras, que é aquilo que se pode fazer nestas circunstâncias. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas 
Por não ter nenhum pedido de intervenção passou ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em nome da Mesa da Assembleia Municipal, apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel 
Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, o “Mané”, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, conforme 
transcrição infra: 
“Voto de Pesar 
Faleceu no passado dia 15 de março e de forma súbita, com apenas 53 anos, Manuel Joaquim Rafael de 
Almeida Graúdo, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros. 
O “Mané”, como era conhecido de forma carinhosa por todos quantos com ele privavam e trabalhavam, 
dedicou a sua vida ao Movimento Associativo e Popular e ao Poder Local Democrático, sendo uma figura 
de referência e prestígio no nosso concelho e um exemplo respeitado pela sua luta e intervenção cívica. 
Natural da Freguesia de Alhos Vedros, foi trabalhador da indústria petroquímica em Sines. Desempenhou 
diversos cargos nos Órgãos Sociais do Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense, coletividade que o 
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viu nascer e crescer enquanto cidadão. Era membro do Partido Comunista Português, tendo sido candidato 
nas listas da CDU para a Assembleia de Freguesia de Alhos Vedros, órgão para o qual foi eleito em 1998 
sendo, a partir de 2002 membro do seu executivo. Foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Alhos 
Vedros em 2013 e reeleito em 2017. 
O “Mané” deixou uma profunda saudade e foi com grande consternação que, na altura, recebemos a 
notícia do seu precoce desaparecimento.  
Pela sua dedicação e empenho na causa pública, à sua terra, às suas gentes, à democracia, à participação 
e aos valores de Abril, a Assembleia Municipal da Moita manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento 
de Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, e endereça à sua família, à Junta de Freguesia de Alhos 
Vedros, aos seus amigos e ao seu partido, o PCP, as mais sentidas condolências.” 
 
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. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu o voto de pesar a votação. 
 
 
Submetida o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com vinte e oito votos a 
favor, sendo catorze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Neste momento os membros da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 
silêncio em homenagem a Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, ex-membro desta Assembleia 
Municipal. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Enquanto os serviços procediam à distribuição dos documentos entregues à Mesa da Assembleia 
perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer uma intervenção antes do período da 
ordem do dia. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
A nota que quis abordar tem a ver com a condução dos trabalhos, concretamente para pedir dois 
esclarecimentos á Mesa. 
A lei nº6/2020, de 10 de abril, estabeleceu o regime excecional com vista a promover a capacidade de 
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia e define, no seu artigo sétimo b, que, não obstante 
a possibilidade das sessões dos órgãos deliberativos, como foi o caso, poderem prestar as contas mais 
tarde e poder-se realizar mais tarde, faz referência clara que os deveres de prestação da informação 
escrita, que constam da lei nº75/2013, se mantêm devendo “as respetivas informações ser remetidas 
para o órgão deliberativo para conhecimento, sendo a sua apreciação efetuada logo que o órgão em causa 
possa reunir”. Assim, questionou porque é que o relatório que tinha que ser presente em abril não foi 
enviado ou, caso tenha sido, porque é que o senhor Presidente da Assembleia Municipal não o 
disponibilizou na pasta partilhada, a fim de fazer este cumprimento. 
Também diz o mesmo artigo que, na sessão deliberativa a realizar até trinta de junho, ou seja, esta em 
que estão, devia ser incluído um ponto na ordem de trabalhos para apreciação das informações relativas 
aos atos praticados ao abrigo da lei que referiu, ou seja, da lei nº6/2020, de 10 de abril, caso algum deles, 
obviamente, tivesse sido praticado, mas mesmo que não tivesse o ponto tinha que constar e o senhor 
Presidente da Câmara Municipal informaria, obviamente, se praticou, ou não, algum dos atos ao abrigo 
desta lei. 
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Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Quis começar por se congratular com o voto de pesar pelo falecimento do “Mané”, como era conhecido, 
porque um homem que dedicou anos e anos e anos à melhoria das condições de vida da população do 
concelho da Moita merece ser reconhecido por este órgão. 
Depois pediu que o deixassem fazer um lamento porque foi aqui dito que poderia ser mais devagar, que 
tinham que ter algum cuidado e também é um cidadão, um eleito, e parece-lhe que o PS começa muito 
mal ao tentar arranjar “pedrinhas na engrenagem”, “problemas” e, mais uma vez, acha que os munícipes 
não merecem isto. Se têm problemas neste concelho devem estar centrados na defesa dos interesses das 
populações e não em “tricas e birrinhas” de gente que é capaz de ler muitos textos sem entender nada. 
Tem um parecer da Diretora-geral das Autarquias Locais a sugerir que os eleitos não interpretem leis e que 
deviam fazer apenas uma sessão, até para poupar dinheiro aos munícipes deste concelho que estão a ser 
espoliados com decisões erradas do governo, e não têm culpa nenhuma, de algum do seu rendimento, 
portanto, pede que tenham alguma vergonha e que respeitem quem os elegeu e que discutam assuntos 
sérios e não estarem aqui a “apanhar a virgulazinha do artigo”. Assim, procedeu à leitura de apenas uma 
frase que a Diretora-geral das Autarquias Locais escreveu num parecer, para que todos estejam num 
espirito construtivo e não no espirito destrutivo a que o PS já os habituou, que diz “Ora, onde o legislador 
não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. A não ser assim, estar-se-ia a desvincular o sentido do 
alcance da lei e até a criar novas normas, totalmente divergentes das que estão em vigor e que foram 
devidamente aprovadas.” 
Portanto, não lhes cabe interpretar leis, não lhes cabe inventar “coisadas”, não lhes cabe nada a não ser 
defender os interesses dos munícipes do concelho da Moita, e por isso pede a esta Assembleia que não 
andem atrás da virgula e do ponto final e que discutam os problemas que as pessoas têm porque, já por 
mais de uma vez, vários munícipes os atacaram por causa destes comportamentos e são eleitos para 
defender as pessoas e não para estarem aqui a arranjar problemas, pelo que acha que não devem estar 
a ligar a “provocações baratas” nem a “engenhocas engendradas” e devem discutir os assuntos do 
concelho e os problemas. Podiam fazer apenas uma sessão com todas as questões, mas decidiram fazer 
duas, e tanto o próprio como a Diretora-geral das Autarquias Locais são contra essa decisão, e não foi o 
próprio que a nomeou, portanto “devem trabalhar e deixarem-se de coisas”. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Reportando-se a uma recomendação aprovada por esta Assembleia a vinte e oito de dezembro de dois mil 
e dezassete, e se não está enganado, por unanimidade, cujo titulo era “Implementação Automatizada da 
Tarifa Social da Água”, disse que gostaria de saber qual é a situação desta recomendação que já foi 
aprovada praticamente há três anos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em relação à questão colocada pela Sra. Eurídice Pereira, e não tendo consigo a lei, disse que, e até na 
sequência, inclusive, de um mail em que veio pedir esclarecimento sobre a questão de se realizar uma 
sessão, solicitou um parecer à Associação Nacional de Municípios, parecer esse que referia que a sessão 
de junho podia abarcar duas sessões, mas que, quando chegou, já tinham programado fazer duas sessões 
e já se tinham iniciado os procedimentos. Aquilo que foi aferido com o senhor Presidente da Câmara 
Municipal foi que na sessão de hoje, que é correspondente à sessão de abril, a informação sobre a 
atividade municipal fosse referente áquilo que seria em abril, ou seja, sobre os meses de fevereiro e março, 
e que na sessão do dia vinte e nove a apreciação seria sobre a atividade municipal realizada em abril e 
maio. Se houver alguma incorreção, a responsabilidade é sua enquanto Presidente da Assembleia 
Municipal. 
 
Em seguida, informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - “Saudação aos trabalhadores no combate à pandemia”, apresentada pela CDU; 
B - “Moção de Repúdio Vandalismo e racismo”, apresentada pelo MM; 
C - “Voto de Louvor a todos os profissionais dos vários setores fundamentais”, apresentado pelo MM; 
D - “Moção Salvar centenas de MPME: primeiro passo para retoma económica de que o Concelho de moita 

e País precisa”, apresentada pela CDU; 
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E - “Recomendação – Pela regularização e implementação do suprimento de insalubridade, penosidade e 
risco na Administração Local”, apresentada pelo BE; 

F - “Moção de Reconhecimento e Agradecimento”, apresentada pelo BE. 
 
Procurando cumprir o regimento, em face do tem que têm, que são, exatamente, cinquenta minutos, o que 
significava que teriam cerca de sete minutos para cada documento, e uma vez que têm esta sessão e 
outra na próxima segunda-feira, perguntou aos proponentes se aceitavam passar três dos seis 
documentos para a sessão de segunda-feira. 
Assim, sugeriu que nesta sessão apresentassem, uma vez que abordam, de uma forma alargada, a 
temática da pandemia, os documentos A, C e F, sendo um da CDU, um do MM e outro do BE, e na sessão 
do dia vinte e nove de junho os documentos B, D e E, sendo um do MM, um da CDU e outro do BE, 
respetivamente, tendo obtido a concordância de todos. 
 
Em seguida, perante a manifestação do Sr. João Soeiro de que havia pedido a palavra anteriormente, e 
uma vez que os membros da Mesa da Assembleia não tinham visto, pediu que quando pretendessem 
intervir se levantassem para garantir que a Mesa fazia a devida inscrição. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Disse que iria ser muito breve e que apenas pretendia dizer que não podem festejar o 25 de Abril e a 
liberdade e depois quererem condicionar a liberdade dos outros. Estão aqui, merecem respeito, e as 
pessoas do Partido Socialista que aqui estão merecem respeito porque foram eleitas, e não é com 
conversas do tipo “tenham vergonha na cara”, porque têm “vergonha na cara” e, pessoalmente, não aceita 
esse tipo de conversa, porque é uma pessoa com “vergonha na cara” e os seus colegas que aqui estão 
igualmente, portanto não aceitam esse tipo de discurso, esse tipo de conversa, venha de onde vier. 
Acabaram de ser aqui ofendidos e isto não deve continuar assim, porque senão, pessoalmente, também 
é capaz de fazer o mesmo e não quer ir por aí, portanto, ou os respeitam ou então também não terá 
respeito por quem não o respeita. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida, solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Tânia Ribeiro da CDU 
“Saudação aos trabalhadores no combate à pandemia 
Vivemos tempos historicamente difíceis. Por causa de um vírus, a maioria da população ficou em casa, 
para salvar vidas, a sua e a de outros. 
Mas houve quem, todos os dias, se manteve, com enorme coragem e sacrifício pessoal, na dita “linha da 
frente” do combate à pandemia, desde logo, todos os trabalhadores da saúde, a quem saudamos e 
prestamos o nosso reconhecimento, e os quais, trabalhando para cuidar, para salvar vidas, nos lembraram 
a importância do SNS, do seu reforço urgente, após décadas de desinvestimento, e de que só 
coletivamente e com serviços públicos fortes podemos vencer esta ameaça. 
Saudamos de forma especial os trabalhadores das autarquias, em particular, da recolha e tratamento de 
lixo, da limpeza e higiene urbana, do abastecimento de água e tratamento de águas residuais, e tantas 
outras profissões indispensáveis à nossa existência coletiva, como os trabalhadores da energia, da 
manutenção aos serviços de apoio social, do abastecimento de bens e serviços, aos bombeiros e forças 
de socorro. 
São mais de 126 mil trabalhadores que diariamente, ao serviço das autarquias e das populações, 
cumprem com tarefas da maior importância para a existência e garantia de serviços públicos com a 
qualidade que o País e os cidadãos merecem, sem terem o devido reconhecimento salarial que se impõe. 
A Constituição da República Portuguesa define como direitos fundamentais, de todos os trabalhadores, o 
direito à saúde, a trabalhar em condições de segurança e saúde no trabalho, o direito a trabalhar em 
condições socialmente dignificantes, facilitadoras da realização pessoal e conciliadoras da vida 
profissional com a vida familiar. 
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Contudo, pelas funções que desempenham, uma parte significativa dos trabalhadores da Administração 
Local, cumpre com tarefas penosas, sujeitas a grandes riscos profissionais que muitas das vezes se 
traduzem em acidentes de trabalho ou na contração de doenças profissionais. 
Riscos profissionais, que podem ser minimizados, mas que dificilmente são eliminados, sendo que os seus 
efeitos são diariamente sentidos por milhares de homens e mulheres trabalhadoras que veem a sua 
qualidade de vida fortemente afetada pelas tarefas que desempenham, essenciais ao serviço, mas tão 
pouco valorizadas.  
O suplemento de insalubridade, penosidade e risco, previsto pelo Decreto-Lei 184/89 e constituído em 
1998, através do Decreto-Lei 53-A/1998, é um direito de todos os trabalhadores que pela natureza das 
tarefas que realizam, trabalham em condições de insalubridade, penosidade ou risco e que por esse 
motivo devem ser compensados com a redução do tempo de serviço para efeito de aposentação, aumento 
dos dias de férias e através de pagamento de suplemento remuneratório. 
Contudo, apesar da sua elementar justiça, o suplemento de insalubridade, penosidade e risco continua a 
ser negado aos trabalhadores da Administração Local. 
É inadmissível que, volvidos 22 anos após a sua criação os diversos Governos e as várias composições 
Parlamentares, continuem a negar este direito aos trabalhadores da Administração Local e a protelar esta 
injustiça. 
A crise sanitária demonstrou, de forma dramática e que ninguém desejaria, a importância dos serviços 
públicos, a centralidade do trabalho e comprovou que sem os trabalhadores nada funciona, apesar da 
surpresa e desespero de alguns. 
No momento em que retomamos lentamente, a normalidade das nossas vidas, com as necessárias 
salvaguardas, reafirmamos que a valorização e o reconhecimento do papel dos trabalhadores, faz-se não 
com aplausos sinceros e genuínos e palavras de circunstância, mas sim através de uma efetiva valorização 
das suas profissões, da melhoria das suas condições de trabalho e de vida, no respeito dos seus direitos, 
o que não deixará de voltar a ser testado, assim que passar a tempestade. 
Assim, a Assembleia Municipal reunida no dia 26 de junho delibera: 
- Expressar a sua firme solidariedade a todos quantos perderam o emprego, viram o seu salário diminuir 
ou simplesmente desaparecer, reafirmando que, em conjunto com muitos outros, estaremos na linha da 
frente em defesa dos direitos dos trabalhadores, pelo emprego, pelos salários, pelos serviços públicos, 
pelo direito a viver com dignidade, por condições de vida e salários justos. 
- Destacar a importância e total justiça da implementação do suplemento de insalubridade, penosidade e 
risco aos trabalhadores que desempenham tarefas dessa natureza 
- Valorizar a importância do Poder Local e dos seus trabalhadores no apoio às populações e o papel 
fundamental para a retoma e consequente desenvolvimento do país e o bem-estar da população.” 
 
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 queria dar uma palavra sobre esta saudação, mas que ia aproveitar para dizer que o ponto dois 
da parte deliberativa desta saudação é, exatamente, o teor da recomendação do Bloco de Esquerda 
registada como documento F, pelo que acha que podiam abordar as duas hoje porque o tema é o mesmo. 
A diferença é que, enquanto nesta está no segundo ponto de uma deliberação, o Bloco de Esquerda fez 
uma integral sobre o tema, pelo que sugeriu que em vez de três documentos passassem a quatro uma vez 
que vão falar do assunto. 
E é, exatamente, ao primeiro documento, classificado como A, que queria dar uma nota e que tem a ver, 
exatamente com a questão do suplemento de insalubridade, penosidade e risco aos trabalhadores que 
desempenham tarefas desta natureza na administração local. Também lhe parece que foi excessivo o 
tempo passado sem que os trabalhadores da administração local pudessem vir a usufruir deste 
suplemento. Existem iniciativas na Assembleia da República sobre esta matéria, relativamente às quais 
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foi constituído um grupo de trabalho que tem até dia três do próximo mês para apresentar propostas de 
alteração que tornem os textos iniciais consensuais e aquilo que queria dizer é que o Partido Socialista, 
na Moita, não sabe o que é que depois, em termos nacionais, vão fazer, mas espera e está convicta que o 
caminho está a ser bem percorrido para que seja aprovado, acompanhará a criação deste suplemento, o 
que significa que votarão favoravelmente o documento A, mas também o F que é, exatamente, sobre o 
mesmo tema. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Mais uma vez, e pensa que deve ser partilhado por todos, quis dizer que está solidário com todos aqueles 
que trabalham e dão o melhor no seu dia a dia, muitos dos quais privados de estar com a família e que 
não merecem apenas uma simples salva de palmas, nem um agradecimento como a Liga dos Campeões. 
E aqui, nesta sala, repudia profundamente as declarações do primeiro-ministro, que se recusa a fazer 
avançar, porque ele não é primeiro-ministro desde ontem, nem de anteontem, e a garantir aquilo que é 
um direito fundamental dos trabalhadores a terem carreira, a poderem progredir na vida, a serem 
reconhecidos pelo trabalho, e não apenas com palmas, nem com outras coisas. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Eu, já agora, pedia respeito à senhora deputada. Eu sei que é uma pessoa que não aguenta uma crítica, 
mas eu ouvi muito bem o que disse e o que você disse foi muito grave e eu nunca a tratei assim e comigo 
não é a primeira vez. Se a senhora não tem capacidade de encaixe, a gente trata isto de outra maneira os 
dois lá fora ok? É identificada e depois… agora o que você disse não se diz. Eu ouvi o que disse da minha 
pessoa. Não lhe admito, percebe? Não, acabou. Acabou. Estou eu a falar, respeite-me se faz favor. 
Respeite-me se faz favor. Respeite-me se faz favor, estou a falar. A senhora ofendeu-me e proferiu palavras 
à minha pessoa que eu ouvi, não preciso de gravação nenhuma, ouvi. E peço-lhe respeito e não é a primeira 
vez, porque senão eu chamo a autoridade e identifico-a e a gente trata das coisas em tribunal. Respeite-
me se faz favor. Eu não lhe admito que seja mal-educada. Eu estou a falar.” 
 
Nota: Neste momento, ocorreu uma troca "calorosa" de palavras entre o senhor Nuno Cavaco e a senhora 
Eurídice Pereira, que motivou uma intervenção vigorosa do Presidente da Assembleia Municipal para 
solicitar a ambos que se calassem. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Obrigado. Obrigado. Obrigado. Eu perguntei aos membros da Mesa se deram por alguma coisa. É pá não 
vamos entrar nesta situação. Por respeito a todos nós, a todos vós, não vamos entrar nesta situação. Cada 
um tem a sua forma de falar, tem a sua forma de agir. Eu, por exemplo, até gritei agora. Não é muito o 
meu hábito, embora tenha assim uma voz um bocado forte. Portanto, vamos, com respeito… Peço 
desculpa. Estou a falar agora está bem? Com o respeito que os nossos munícipes que nos elegeram, 
vamos… por favor… Dona Eurídice por favor…. Está bem, mas está a falar e eu não me concentro, portanto, 
peço-vos que parem com estas situações. A Mesa da Assembleia não está aqui para julgar ninguém, quem 
disse o que disse ou que não disse, mas parem com isto por favor. Agora eu perguntei e eu não dei por 
nada, mas também não tenho que estar atento a essas coisas quanto baste, agora peço-os que respeitem 
todos aqueles que elegeram a cada um de nós e peço ao senhor Presidente da União de Freguesias da 
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira que termine a sua intervenção em relação à saudação aos 
trabalhadores no combate à pandemia.” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Vou terminar, vou pedir desculpa aos munícipes, mas é assim, ficou registado por todos que eu fui 
chamado de mentiroso e não chamei nomes a ninguém. O resto não me interessa, está desculpado, está 
tudo bem, percebo que nesta coisa… O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que, efetivamente, os 
trabalhadores são maltratados, não são reconhecidos, estão fartos de comissões e de coisinhas que 
vamos ver, e a verdade é que na função pública, seja onde for, no Serviço Nacional de Saúde, na Câmara 
da Moita, na Junta de Freguesia, no Hospital Garcia da Orta, onde quiserem, as pessoas não progridem de 
carreira. As pessoas trabalham, muitas não vão a casa, e levam umas palmadinhas nas costas e umas 
salvas de palmas, e eu acho que é altura de mudar isto. 
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Se há vontade agora de mudar, esperemos que mudem e que haja força na Assembleia da República, e 
tudo o mais. E, se isso acontecer, eu darei os parabéns a todos os que tiveram intervenção nesse sentido. 
Até lá, peço desculpa, mas já ouvi muitas vezes isto e penso que foi muito bem apresentada a moção por 
parte da minha camarada Tânia, que é uma pessoa que está na linha da frente na defesa dos direitos dos 
trabalhadores, portanto, penso que faz sentido haver duas, até devia haver dez, porque me causa 
transtorno, e estou a terminar, ver bater palmas a pessoas que não são aumentadas, ou que veem cortes 
nas suas remunerações por habilidades contabilísticas e, sinceramente, acho que já é altura de acabar e 
devemos reconhecer as pessoas. As pessoas não comem palmas, nem comem outras coisas. 
Portanto, senhor Presidente eu peço-lhe desculpa a si, fui um bocado, se calhar, bruto, a todos vocês, à 
exceção de quem me ofendeu. Portanto, peço desculpa a todos, aos munícipes que estão em casa, 
principalmente ao Presidente da Assembleia, e vou tentar moderar um pouco. Vou tentar cumprir aquele 
velho ditado, não é a questão da mulher, mas isto agora já não há a questão dos sexos, mas “a homem 
honrado a gente não deve ligar a tudo”, portanto vou tentar e prometo-lhe que vou tentar fazer isto até ao 
final das duas sessões.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
 “Disse? Muito obrigado. 
Defesa da honra? Agradeço que, na defesa da honra, tenha em consideração aquilo que eu disse.” 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS (em defesa da honra) 
“Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores membros da Assembleia Municipal 
Nós estamos a concluir o terceiro ano de mandato autárquico e durante todo este tempo o comportamento 
do Presidente da junta de freguesia da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira é aquele que é conhecido. 
Vezes sem conta, eu diria quase a sua totalidade, a bancada do Partido Socialista não reagiu e, em 
particular, eu própria. 
Os termos utilizados no início da intervenção, não agora, anterior, do senhor Presidente da junta foi, de 
facto, como disse o meu camarada João Soeiro, ofensivo e não é a primeira vez. O senhor Presidente da 
junta resolveu comentar as minhas palavras a propósito de dois documentos a discussão, nos termos em 
que foi ouvido, mas é um jeito que ele tem de mandar pedras, sobre tudo e sobre nada. E no meio disto 
inventou uma ofensa como, aliás, faz. Inventou uma ofensa, mas isto não é de hoje, isto não é de ontem, 
isto não é de há três anos atrás. Os termos que o senhor utiliza não são termos do meu léxico nem 
tampouco eu pretendia, porque não uso esses termos, ofender ninguém desta Assembleia, como não o 
fiz, mas o senhor permite-se fazer o que aqui fez e o senhor Presidente da Assembleia Municipal depois 
fala no plural, o que também já não é a primeira vez. 
Eu agradecia, muito sinceramente, sob pena de não haver condições de realizar e de falarmos aqui de 
forma serena, mas com direito à palavra, porque estamos em democracia, e há quem não goste, usar da 
palavra com respeito e eu pedia ao senhor Presidente da Assembleia Municipal que procurasse estar um 
pouco mais atento para perceber, até porque deve conhecer muito melhor o senhor Presidente da junta 
de freguesia da Baixa da Banheira do que nós próprios, porque lidará, certamente, mais com ele e há mais 
anos, no sentido de ser colocada alguma ordem nesta forma política de estar aqui dentro, aqui dentro e lá 
fora, permanentemente ofensiva. Isto tem que acabar. Tem que acabar porque isto belisca a dignidade de 
cada um e nós não estamos aqui para beliscar a dignidade de ninguém e quem está deve pensar um 
pouco. 
Ao longo deste tempo nós não demos resposta à maioria das provocações do senhor Presidente da junta. 
Porquê? Porque achámos que havia um momento qualquer em que o senhor percebia que tinha que ter 
algum controle e termino dizendo o seguinte: nós manteremos a postura correta e digna que sempre 
mantivemos, não deixaremos de fazer a oposição que temos que fazer, dentro dos nossos princípios, mas 
há uma coisa que eu tenho que vos dizer, o senhor Presidente da junta de freguesia da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco, não é um problema da Eurídice Pereira, não é um problema do Partido 
Socialista, é um problema da CDU, portanto, por favor, tratem desse problema para que nós possamos 
todos estar aqui com dignidade a debater as nossas ideias. 
E aquilo que, de facto, se pede, contraditório democrático, contraditório, com certeza absoluta, de ideias, 
mas hoje é o último dia em que aqui estaremos a ouvir estas ofensas e invenções, e uma invenção é uma 
mentira e o que o senhor Presidente da junta fez há instantes foi uma invenção, porque eu não utilizei, sob 
palavra de honra, qualquer termo ofensivo, porque nem sequer o adjetivei de coisíssima nenhuma. 
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Portanto, senhor Presidente, senhores membros da Assembleia Municipal, senhores vereadores, sabem 
todos muito bem do que é que eu estou a falar. Não é preciso repetir mais nada, portanto, eu só pedia era 
que conseguissem alcançar alguma serenidade porque é muito difícil vir para aqui, como devem calcular, 
depois de um dia estafado, todos nós temos vida, e estar constantemente com este tipo de situações. Há 
um dia em que isto tem que acabar, eu espero que seja hoje. O senhor Presidente da junta que faça os 
seus desabafos lá nas redes sociais, agora aqui já chega. Muito obrigado senhor Presidente. Obrigada.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que iriam passar à votação do documento porque, independente de ter pontos que coincidem 
com um documento que passará para a sessão seguinte, no entender da Mesa, são documentos diferentes 
e nada implica que se reafirme duas vezes em duas sessões diferentes  
Submeteu a saudação a votação. 
 
 
Submetida a saudação 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 MM que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
“Voto de Louvor 
O ano de 2020, em virtude da Pandemia da Covid-19, trouxe muitos problemas e desafios para Portugal. 
Recordemos que: 
- O primeiro caso de Covid-19, em Portugal, foi diagnosticado no dia 2 de março; 
- No dia 18 de março foi decretado o Estado de Emergência em Portugal; 
- Portugal atravessou três períodos de Estado de Emergência; 
- As Escolas encerraram; 
- Muitos trabalhadores passaram a estar em regime de teletrabalho; 
- Os serviços essenciais para o bom funcionamento do País não puderam parar e para esses serviços 

poderem funcionar foram muitos os trabalhadores que não puderam exercer a sua atividade profissional 
em regime de teletrabalho, pondo em risco a sua saúde; 

- A crise económica desencadeou a perda de emprego para muitos trabalhadores; 
- Na atualidade, apesar de termos de pôr em prática medidas que nos protejam contra a Covid-19, existe 

a necessidade de retomar alguma atividade em Portugal. 
O grupo municipal Merecemos Mais vem prestar o seu reconhecimento aos trabalhadores de todos os 
setores que permitiram e continuam a permitir que o País nunca estivesse parado e que asseguraram a 
todos as suas necessidades básicas. Assim, este grupo municipal, propõe a aprovação de um Voto de 
Louvor a todos os profissionais dos vários setores fundamentais e que continuam a exercer a sua atividade 
laboral, colocando muitas vezes a sua saúde em risco. 
A ser aprovado, este voto de louvor deverá ser enviado à Câmara Municipal da Moita, às Juntas de 
Freguesia do Concelho, Centrais Sindicais e aos Órgãos de Comunicação Social locais e nacionais. 
Moita, 26 de junho de 2020 
O grupo municipal Merecemos Mais” 
 
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. 
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Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que antes de falar sobre o voto de louvor não podia ficar calado em relação ao que se tinha passado. 
Com problemas destes, como o seu camarada Nuno Cavaco, a CDU pode muito bem. Com camaradas 
honestos, competentes e que desempenham o trabalho pelas populações como ele faz, podem muito bem 
com estes problemas. Tomara a CDU ter muitos mais problemas como têm com o camarada Nuno Cavaco. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Interrompeu para solicitar que a sua intervenção incidisse sobre o voto de louvor. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que já houve uma série de intervenções fora do âmbito daquilo que está previsto, e pode dar 
exemplos. Não gosta de cortar a palavra a ninguém e ouve até ao fim com toda a paciência, e ainda agora 
ouviram cinco minutos de ataque ao seu camarada de bancada, e está a fazer aquilo que acha que lhe 
fica bem, que é defender o seu camarada enquanto autarca deste concelho, enquanto uma pessoa 
altamente competente e que não merece aquilo que foi aqui dito porque não é verdade. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Esclareceu que, nessa altura, devia ter pedido a defesa da honra, mas que agora é o voto de louvor que 
está em causa. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que vão acompanhar o voto de louvor porque é abrangente a todos os trabalhadores, e todos os 
trabalhadores assim o merecem, mas tem dois ou três reparos. O primeiro para dizer que as escolas não 
fecharam, as escolas estiveram abertas como a maior parte dos serviços públicos em Portugal estiveram 
abertos ao serviço da população. As escolas não encerraram, o que não existiu foi aulas presenciais, mas 
muitos dos professores estiveram nas escolas, e teve oportunidade de acompanhar isso com os 
professores dos seus filhos. Enquanto professor, também esteve sempre a trabalhar, e até trabalhou mais 
do que aquilo que lhe pagam para trabalhar, e é importante dizer que os serviços públicos não encerraram. 
Em Portugal não houve nenhum serviço público a encerrar, houve sim serviços privados a encerrar, 
nomeadamente, serviços de saúde, mas o serviço público foi o que defendeu a nossa população e é o que 
continua a defender a nossa população em relação a esta pandemia. 
Por considerar importante dizerem que as escolas não fecharam, propôs aos proponentes que se 
substituísse pela “suspensão” das escolas, bem como, uma vez que se pede que seja aprovado por todos, 
que se altere para que seja uma posição da “Assembleia Municipal da Moita” e não do “grupo municipal 
Merecemos Mais”. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Questionou os proponentes sobre as sugestões de alteração. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Efetivamente, houve um período em que as escolas não estiveram encerradas, razão pela qual podem 
reformular a frase dizendo que as aulas presenciais foram suspensas. 
Quanto à frase “O grupo municipal Merecemos Mais vem prestar o seu reconhecimento (…)” disse que a 
interpretam como sendo os autores do voto de louvor. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Manifestou que concorda que conste “A Assembleia Municipal da Moita vem prestar o seu reconhecimento 
(…)”, sem prejuízo que no final quem apresenta seja o grupo municipal Merecemos Mais. 
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Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Confirmou que não se opunham à alteração pretendida. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após confirmar que não existiam dúvidas quanto às alterações, e por não ter mais pedidos de intervenção, 
submeteu o voto de louvor a votação. 
 
 
Submetido o voto de louvor a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento G. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
“Moção de Reconhecimento e Agradecimento 
No nosso concelho, durante o Estado de Emergência, verificámos que: 
Trabalhadores da saúde a residir ou trabalhar no nosso concelho se mantiveram na primeira linha do 
combate ao Covid-19, com risco da própria vida. 
Proprietários e trabalhadores do comércio local mantiveram as suas atividades garantindo com isso o 
abastecimento de bens de primeira necessidade. 
Trabalhadores das autarquias, entre outros, os dos Balcões de Atendimento, os dos vários piquetes de 
urgência e os da higiene e limpeza que com a sua atividade contribuíram para o bem-estar e a saúde de 
todos. 
Autarcas, que coordenaram as atividades urgentes, nomeadamente no que à proteção civil e apoio 
domiciliário diz respeito. 
Associações de Solidariedade Social privadas e públicas cujos trabalhadores se mantiveram no apoio 
domiciliário e apoio aos internados nas suas instituições com o máximo profissionalismo. 
Congregações religiosas que recolheram e distribuíram bens de primeira necessidade. 
Outros cidadãos que se organizaram com os mesmos objetivos. 
Às forças de ordem concelhias, nomeadamente a GNR e a PSP. 
Por fim, mas não menos importante, (antes pelo contrário) os nossos bombeiros, que trabalharam 
incansavelmente durante este período, sem virar a cara à luta desigual, que travaram (travam) contra o 
Covid-19. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 26 de junho de 2020: 

a) Reconhece e agradece o trabalho por todos realizado neste período difícil e inesquecível das nossas 
vidas.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Pediu para falar porque esta moção vem em boa hora e porque queria reforçar uma questão em particular. 
É verdade que as várias instituições que estão no concelho, e não só, em todo o território de Portugal e 
um pouco por todo o mundo também, têm tido um esforço muito meritório na ajuda para ultrapassar esta 
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crise sanitária que estão a viver, mas as instituições com maior peso, com maior dimensão, têm outras 
condições que o pequeno comércio não tem. O pequeno comércio, as pequenas empresas que 
continuaram a trabalhar nestes dias, muitas vezes a medo, porque este tempo propicia, exatamente, este 
clima que não gostam de medo, estes trabalhadores que são microempresários com poucas condições, 
muitas vezes fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance e, às vezes, para lá do seu alcance, para 
continuarem a prestar serviços únicos à população e que, de outra maneira, não poderiam todos ter 
passado estes dias com o conforto com que conseguiram passar, portanto, acha que esta moção vem em 
muito bem tempo e é claro que votarão a favor. 
 
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 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. 
 
 
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 Santos do PS 
Proferiu uma declaração politica conforme transcrição infra 
“PREVENÇÃO, DETEÇÃO E COMBATE. À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO CONCELHO DA MOITA 
A violência doméstica continua a ser o crime contra as pessoas com mais expressão em Portugal. Em 
2019, foram registadas 29.473 participações às forças de segurança por crime de violência doméstica 
(dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género [CIG] para Portugal). A Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima [APAV] registou em 2019 um total de 23.586 atendimentos respeitantes a 
crimes de violência doméstica. 
Este tipo de crime praticado em contexto familiar culmina muitas vezes na morte da vítima, sendo que 
segundo o Observatório de Crimes de Homicídio [OCH] cerca de 37% dos homicídios cometidos em 2018 
em Portugal têm como ponto comum a existência de violência doméstica. O ano de 2019 terminou com 
um triste recorde de mulheres mortas no contexto de violência doméstica nos últimos quatro anos (27 
vítimas, segundo os dados da CIG), num total de 35 mortes que representam também homens, idosos, 
jovens e crianças. 
A situação de confinamento resultante da pandemia covid-19 vieram potenciar este crime, tendo já a 
Organização Mundial da Saúde [OMS] manifestado a sua profunda preocupação face ao número de casos 
de violência doméstica denunciados durante este período, os quais subiram cerca de 60% na Europa em 
comparação com igual período do ano passado. De referir o impacto significativo que crianças e jovens 
sentiram em consequência desta situação por estarem privadas de frequentar os estabelecimentos de 
ensino. 
Este cenário deve impelir-nos a todos a agir no sentido de prevenir, combater e erradicar este flagelo social. 
Nesta matéria, e no que concerne à igualdade de género, reconhecemos o importante papel que as 
autarquias são chamadas a desempenhar no contexto do 5.º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da 
OMS – “Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas”. A este respeito, as 
autarquias devem procurar integrar a dimensão da igualdade no processo de planeamento municipal e 
respetivo orçamento, aferindo o impacto de todas as políticas e medidas sobre as mulheres e homens. Tal 
obrigação está aliás consagrada na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua al. q) do n.º 1 do art. 33.º 
“Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, 
designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade”. Como refere o relatório 
promovido pela Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, tais políticas incluem: 
a. A capacitação técnica das autarquias em matéria de igualdade entre as mulheres e homens, 

nomeadamente através de ações de formação, workshops e seminários; 
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b. O conhecimento e a adoção de referenciais internacionais, regionais e nacionais promotores da 
igualdade entre mulheres e homens e de prevenção e combate à violência doméstica e de género; 

c. O conhecimento da interligação entre os vários planos e programas municipais – por exemplo, o Plano 
Diretor Municipal, Plano para a Igualdade, Plano da Rede Social, Orçamento Participativo – e a 
influência destes na promoção da igualdade de género e do empoderamento das mulheres; 

d. O conhecimento da realidade local – elaboração de diagnósticos participados, informação 
desagregada por sexo; 

e. O envolvimento de organizações representativas das mulheres na sua diversidade através de 
parcerias de cooperação; 

f. O desenvolvimento de métodos para a integração da dimensão da igualdade entre mulheres e 
homens nos planos e orçamentos anuais; 

g. O desenvolvimento e efetivação de mecanismos de monitorização; 
h. A partilha de (boas) práticas entre autarquias; 
i. A implementação de mecanismos de consulta regular à sociedade civil especialista em igualdade 

entre mulheres e homens 
Como é evidente, a execução destas medidas por parte das autarquias implica o apoio com recursos 
adequados suportado também pelo financiamento através em sede de orçamento municipal e desenho e 
monitorização de programas estratégicos que contemplem objetivos específicos nesta área. Neste âmbito, 
importa referir que a CMM assinou em 2018 o Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio 
às Vítimas de Violência Doméstica, o qual visa permitir criar e potenciar a rede local de parcerias, com o 
intuito de combater o flagelo da violência doméstica e de género. No entanto, o município da Moita 
continua a não ter um Conselho Municipal para a Igualdade ou um Plano Municipal para a Igualdade, 
apesar do objetivo inscrito nas GOP para este ano de criação do Plano Municipal para a Cidadania, 
Igualdade, Não Discriminação e Combate à Violência. Ademais, não é divulgado um relatório com 
informação detalhada relativamente à monitorização desta situação no nosso concelho, bem como a 
avaliação das medidas efetuadas pela CMM para o combater. 
Entendemos, por isso, que o Município da Moita deve implementar medidas efetivas e céleres como: 
1. Disponibilizar relatórios com a informação detalhada da situação do flagelo da violência doméstica 

no concelho, bem como da avaliação das medidas que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos 
anos pelo município na sai prevenção e combate; 

2. Adotar as medidas de prevenção, deteção e combate à violência doméstica e de proteção das vítimas 
com base nas lacunas identificadas, nomeadamente através da criação de um plano municipal para 
este fim; 

3. Adotar um Plano Municipal para a Igualdade, como é sua obrigação prevista na Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua al. q) do n.º 1 do art. 33.º; 

4. Criar um Conselho Municipal para a Igualdade que promova o acompanhamento das matérias 
relacionadas com a prevenção e o combate à violência doméstica no concelho; 

5. Assente no objetivo de sustentabilidade da OMS nesta área, intensificar e promover a regular 
realização de ações e campanhas de formação e capacitação técnica dos profissionais da autarquia 
com intervenção direta ou indireta no trabalho de sensibilização junto da população e identificação 
de vítimas de violência doméstica e outras formas de violência em articulação com as entidades 
parceiras que desenvolvem trabalho nesta matéria, nomeadamente através de ações de formação, 
workshops e seminários; 

6. Procurar ampliar a bolsa de fogos municipais para vítimas de violência doméstica; 
7. Elaborar e divulgar online e em papel um manual com a informação em matéria de violência 

doméstica relativa ao seu enquadramento, à legislação em vigor e aos canais de apoio disponíveis, 
nomeadamente as entidades, locais e contactos a que as vítimas podem recorrer, a fim de promover 
a tomada de consciência, a denúncia e o acompanhamento das situações por parte das entidades 
competentes. 

Esta declaração política traduz a importância que damos ao tema e é o reconhecimento da necessidade 
de se efetivarem medidas concretas que permitam atingir resultados efetivos no sentido da plena 
realização da igualdade de género e do empoderamento das mulheres até 2030. 
Moita, 29 de junho de 2020 
Os eleitos pelo Partidos Socialista na Assembleia Municipal da Moita” 
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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 – Pedido de Renúncia de Mandato de Bárbara Andreia Gonçalves Dias 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após questionar se algum dos membros da Assembleia Municipal via um impedimento neste pedido de 
renúncia de mandato, o mesmo foi considerado aceite por todos os presentes. 
 
 
2 – Relatório e Contas do ano de 2019 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 09/06/2020: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, foram elaborados o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 
ano de 2019, pelo que se submete os mesmos a apreciação e votação da Câmara Municipal, para posterior 
aprovação pela Assembleia Municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que ia procurar ser sintético porque, naturalmente, não pretende descrever e dizer oralmente tudo 
aquilo que está escrito, e o que está escrito é bastante extenso, apenas procurar realçar alguns aspetos 
que lhe parecem mais importantes e centrar-se sobretudo na questão orçamental, que é sempre aquela 
que suscita mais discussão. 
O ano de 2019, cujas contas agora se apresentam, foi um ano de continuidade positiva, quer do ponto de 
vista da atividade do município, quer do ponto de vista financeiro. Um ano em que desenvolveram 
bastantes intervenções, procuraram aprofundar, melhorar, dar continuidade onde não é possível melhorar, 
a extensa atividade de promoção da cultura e do desporto. Tiveram algumas obras em curso concluídas 
ou feitas durante esse ano que são obras importantes, das quais destaca, como sempre fazem, até pela 
importância que lhe dão, as intervenções no parque escolar, que continuaram a acontecer, e mais duas 
escolas tiveram intervenção ao nível da substituição das coberturas de fibrocimento e de intervenção nos 
espaços exteriores. 
Salientou também a conclusão das obras na rua 1º de Maio, na Baixa da Banheira, a primeira e a segunda 
fase, substituição do pavimento do pavilhão desportivo municipal, a intervenção de reabilitação no 
chamado bairro PER, portanto casas municipais, a reabilitação da frente ribeirinha ente a Moita e o Gaio, 
que são algumas das que tiveram mais expressão financeira bem como mais expressão territorial. 
Acrescentou ainda a requalificação do quarteirão entre as ruas João Rainho e Afonso Henriques, na 
urbanização Vila Verde, em Alhos Vedros, que é também um processo de requalificação daquela zona que 
está em curso e que tem sido feita progressivamente ao longo dos anos. 
Uma parte também importante do setor de projeto, planeamento e fundos comunitários foi a apresentação, 
elaboração e submissão de candidaturas, conclusão de projetos, preparação de programas de concurso 
para um conjunto de intervenções de grande dimensão que estão agora a iniciar o seu processo de 
concurso e de construção, daquilo que foi aprovado no âmbito do Portugal 2020. São um conjunto de 
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projetos e, alguns deles, de complexidade correspondente à dimensão das obras e, por exemplo, ainda na 
última reunião da Câmara Municipal aprovaram o lançamento do concurso de duas dessas obras, a 
requalificação da avenida 1º de Maio e do Largo do Descarregador, em Alhos Vedros, mas há um conjunto 
de outras obras que estão também prontas para avançar, ou em fase de conclusão, tendo já as 
candidaturas aprovadas. 
Do ponto de vista orçamental, como disse de início, foi um ano que continuou a evolução positiva que 
estavam a ter até agora. Naturalmente, a linguagem e as expectativas têm agora que ser adaptadas à 
nova realidade e aos impactos da Covid-19 que, grande parte, ainda não conhecem e que, seguramente, 
só para o ano é que se expressarão de uma forma mais evidente, mas estão a falar de dois mil e dezanove 
e esse quadro foi, de facto, de continuidade de uma situação financeira a melhorar, de crescimento dos 
recursos disponíveis e, consecutivamente, de crescimento do investimento. Não quer isto dizer, e é 
importante dar esta nota, que estejam numa época de abundância e que tenham recursos abundantes 
que cheguem para fazer tudo aquilo que precisavam e desejavam, mas a realidade objetiva é que têm 
mais recursos do que tinham há cinco, seis ou sete anos atrás, portanto, é desse ponto de vista que afirma 
que, de facto, a situação tem evoluído positivamente. 
Tiveram receitas municipais um pouco superiores a trina e três milhões de euros, o que significa um 
acréscimo de cerca de dois milhões em relação ao ano anterior e também tiveram, do lado da despesa, 
um acréscimo das despesas na ordem dos dois milhões de euros, portanto, no entender do executivo, um 
comportamento positivo. 
O cumprimento do orçamentado cifrou-se na receita global em noventa e cinco por cento, e na despesa 
global em noventa e dois por cento, significando também uma boa adesão do orçamentado, das previsões 
e da adequação que vão fazendo ao longo do ano dessas mesmas previsões áquilo que depois, 
efetivamente, se concretiza. 
Mantêm a realidade do essencial da receita ser receita corrente, a receita de capital direta é pequena para 
aquilo que é necessário fazer, e o que depois lhes possibilita aumentar o investimento é a poupança 
corrente que fazem e essas verbas são alocadas ao investimento, o que lhes permite, de facto, ter 
despesas de capital de sete milhões de euros para receitas de capital de apenas quatro milhões e 
oitocentos mil euros. 
Do lado da receita deu nota que os principais agregados tiveram uma evolução positiva, embora não muito 
expressiva em cada um dos casos. Os impostos diretos aumentaram novecentos mil euros no total, os 
impostos indiretos apenas trinta mil, taxas, multas e outras penalidades sessenta mil euros, as 
transferências do orçamento de Estado aumentaram na ordem dos trezentos mil euros, portanto, como 
disse, um comportamento positivo nestes principais agregados, embora sem variações muito 
significativas. 
Quanto àqueles impostos com maior expressão disse que o IMI teve um comportamento de estabilização, 
aliás, uma diminuição muito pequena que não é significativa daí que se entenda que há uma estabilização, 
e crescimentos do imposto único de circulação, da derrama, do IMT, portanto, todas estas componentes 
cresceram e é isso que justifica o aumento global da receita. 
Do lado da despesa também um comportamento muito idêntico dos principais agregados da despesa em 
relação áquilo que é habitual, com alguns crescimentos, com já referiu, sendo o mais importante dos 
crescimentos, o mais significativo, nas despesas com o pessoal e aqui importa explicar o porquê deste 
crescimento tão significativo, na ordem de um milhão de euros. O principal motivo prende-se com a 
progressão remuneratória, através da avaliação SIADAP, que abrangeu praticamente cinquenta por cento 
dos trabalhadores e que justifica a grande parte deste crescimento. Depois, também houve uma 
deslocação de despesas com aquisição de serviços para despesas com pessoal, por via daquele processo 
especial de admissão nos quadros dos trabalhadores precários, os chamados recibos verdes, o que 
também justifica o aumento, e depois houve algum crescimento do número de trabalhadores, embora 
bastante reduzido relativamente àquele que era necessário, mas ainda assim algum aumento, e tudo isto, 
em conjunto, justifica este crescimento. 
As outras rubricas não tiveram variações muito expressivas, e importa assinalar que no investimento 
cresceram poucos mais de duzentos e setenta mil euros. Nas transferências também houve algum 
crescimento, nos passivos financeiros houve uma manutenção daquilo que são os encargos, com a nota 
que este foi o penúltimo ano em que têm o serviço da dívida tão elevado, que os vem carregando já há 
alguns anos, sobretudo através do plano de saneamento financeiro, na ordem dos dois milhões e meio de 
euros por ano que é, naturalmente, uma verba que consome uma fatia significativa das disponibilidades- 
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Mas, o que, de facto, merece destaque, contrariando algumas teses catastrofistas que corriam por aí há 
uns anos, têm cumprido o serviço da dívida religiosamente e têm, apesar disso, continuado a manter o 
serviço, no essencial, mas com um esforço que, naturalmente, não é irrelevante. Em dois mil e vinte ainda 
terão um serviço da dívida semelhante e em dois mil e vinte e um é que já haverá uma redução para menos 
de um terço o que lhes vai, de facto, permitir algum alívio deste ponto de vista. 
Por último, disse que são apresentados os habituais rácios do cumprimento das obrigações estipuladas 
na lei de finanças locais, estando todos cumpridos, que o nível de dívida aos fornecedores mantém-se 
dentro daquilo que tem sido habitual e que, no essencial, corresponde a dois meses de faturação, que é 
aquilo com que transitam, uma vez que o prazo médio de pagamento ronda os sessenta a setenta dias, e 
que o resultado liquido do exercício foi de um milhão oitocentos e sessenta e quatro mil euros e o saldo 
transitado foi de quase um milhão e cem mil euros. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão: 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Este Relatório e Contas reflete, como não podia deixar de ser, as opções da CDU para o concelho da Moita, 
marcadas pela ausência crónica de reformismo sendo simbólica, nesta matéria, a questão do 
investimento. Se repararem o investimento significa cerca de cinquenta e cinco por cento das despesas 
de capital, onze por cento das receitas totais, isto num universo de despesas de capital de vinte e um por 
cento de despesa total do município, e se estes valores já por si são baixos, a própria percentagem de 
execução dos investimentos previstos nas GOP de dois mil e dezanove, de sessenta e dois por cento, 
também vem agravar a situação. Devem, nomeadamente, entre outros, destacar aqui, por exemplo, uma 
execução de quarenta e nove ponto setenta e oito nas intervenções de regeneração urbana e de sete 
ponto sessenta e quatro referente ao programa municipal de reabilitação urbana que correspondem a 
menos de duzentos e setenta e seis mil e duzentos e sessenta e sete mil euros executados, 
respetivamente. E estas são áreas que todos reconhecem que precisam urgentemente de intervenção 
que, para além de estarem sub-orçamentadas, podiam ter, no mínimo, uma execução satisfatória, mas 
nem isso pode ver aqui. 
Outra marca deste orçamento é a questão da falta de transparência, e deu um exemplo particularmente 
paradigmático, até porque o Relatório e Contas o demonstra muito claramente num ponto, que é a questão 
da contratação pública, porque se juntarem os ajustes diretos e as consultas prévias podem ver que têm 
noventa e cinco por cento dos contratos públicos da autarquia, dos quais, aliás, cinquenta e três por cento 
por ajuste direto, nove contratos em duzentos e dezasseis celebrados em dois mil e dezanove são por 
concurso público. É claro que estes números revelam uma preferência por procedimentos não 
concorrenciais e isto também vem, de certa forma, sacrificar a transparência porque são procedimentos 
em que, no caso do ajuste direto e da consulta prévia, na sua esmagadora maioria não se conhecem 
sequer quais foram os critérios que precederam à escolha das entidades que foram convidadas. 
Sinceramente, um maior recurso ao concurso público favorecia a transparência e possibilitaria uma 
consulta ao mercado mais abrangente, com ganhos na qualidade, mas também menor custo, servindo 
assim o interesse público. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Antes de abordar o tema do Relatório e Contas pediu que o deixassem saudar a realização desta sessão 
da Assembleia, ainda que no contexto em que vivem, sendo que já não é a primeira que, neste mandato, 
se realiza na Baixa da Banheira, saudar a União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e 
destacar, sem dúvida, todo o trabalho que tem sido feito pela Câmara Municipal no concelho e, em 
particular, nestas freguesias e saudar também o grande trabalho feito pela União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira, no seu coletivo, presidida por um grande camarada, um grande 
Presidente, que tem sabido tocar para a frente um empreendimento de grande dificuldade que foi esta 
união forçada de duas freguesias com esta dimensão populacional e, de facto, terem como Presidente 
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desta união de freguesias o seu camarada Nuno Cavaco, ele e toda a equipa eleita da CDU, que são 
camaradas honestes, trabalhadores e competentes, e isso,, às vezes, incomoda alguém. 
Falando sobre o documento que, como o senhor Presidente referiu, havia a necessidade de ser 
apresentado de uma forma sintética, e foi, de facto, sintético, mas ainda assim falou durante um bom 
período tempo, todavia não abordou todos os aspetos deste imenso documento que é trazido à apreciação 
e à votação desta Assembleia. Queria, por isso registar a informação muito completa e rigorosa que é 
apresentada, quer em termos da apresentação da atividade desenvolvida, quer no rigor técnico que os 
documentos de contas apresentados refletem. 
Obviamente que não tinha pensado, para esta sua intervenção, nesta questão da falta de transparência 
que aqui foi colocada pela bancada Partido Socialista, e pensa que é algo caricato, num documento desta 
dimensão, exaustivo desta maneira, referir a questão dos ajustes diretos. Para já, existe um documento 
legal, aprovado pela Assembleia da República, que é o Código da Contratação Pública, código esse que diz 
aquilo que é enquadrável legalmente, e não há mais legal ou menos legal, há a legalidade e a legalidade 
é função do objeto da contratação, é função do valor dessa contratação. E, mesmo o ajuste direto com 
consulta prévia as entidades são públicas, ou seja, é obrigatório ir à plataforma pública de contratação, 
portanto, falar aqui em falta de transparência quando se cumpre a lei, perdoem-lhe a expressão, mas é 
caricato. 
Quis também dizer que este documento reflete o trabalho realizado em continuidade com o compromisso 
de mandato da CDU e com a visão de progresso e de futuro que a CDU tem para este concelho e que, ao 
longo dos anos, tem vindo a trabalhar para tornar cada vez melhor. 
Sublinhou o equilíbrio financeiro e o grau de realização da receita e da despesa, superior a noventa por 
cento, como já foi aqui referido pelo senhor Presidente, respetivamente, noventa e cinco e noventa e dois 
por cento, o que corresponde a uma grande realização do orçamento de dois mil e dezanove, com um 
saldo transitado superior a um milhão de euros. De facto, podem consultar relatórios e contas recentes de 
municípios da Área Metropolitana e encontram alguns com grau de execução na ordem dos sessenta, 
setenta por cento, e nem sequer vai falar em forças políticas, mas podem consultar porque estão 
disponíveis, portanto, reitera que, uma execução superior a noventa e dois por cento é, de facto, de 
sublinhar. 
Destacou também o equilíbrio das contas que são aqui apresentadas, o equilíbrio financeiro demonstrado 
do município, e é certo que num quadro de recuperação económica e financeira do país, recuperação de 
direitos dos trabalhadores, nomeadamente, ao nível dos trabalhadores da administração pública, que 
também já aqui foi explicado, provando também que havendo maior poder de compra o país também 
progride, o concelho também progride. Contrariamente áquilo que alguns pensaram em épocas passadas, 
e que não querem que jamais volte a acontecer, as épocas da troika e de quem a apoiou, a época do 
empobrecimento e a quebra e o retirar direitos às famílias, retirar direitos às pessoas que trabalham e que 
fazem desenvolver o país e o concelho. 
Para terminar, também quis referir que este Relatório e Contas mostra o esforço do município no 
desenvolvimento local, na atração do investimento no concelho, contrariamente áquilo que alguns que não 
gostam do concelho da Moita e que não se cansam de dizer, fora do concelho da Moita, que a Moita é um 
concelho atrasado, e os números que aqui são apresentados provam, exatamente, o contrário e prova, 
exatamente, o contrário a atração de investimento privado, dos maiores investimentos que nos últimos 
anos estão a ser feitos na península de Setúbal, e que é feito no concelho da Moita, e isso prova, 
exatamente, que o concelho da Moita é um concelho de progresso. Não é com aeroportos lowcost, não é 
dando cabo da qualidade de vida da nossa população que se faz progredir o concelho é, exatamente, 
criando infraestruturas, criando qualidade de vida, criando ações, criando a participação das pessoas, o 
seu envolvimento, porque muito do que é feito e colocado neste Relatório, isso sim, é trabalhar para o 
desenvolvimento do concelho. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Disse que tinha algumas questões dobre o Relatório e Contas, mas que, em primeiro lugar, gostava de 
dizer que o Partido Socialista até gosta do concelho da Moita, e gosta tanto que até gostaria de ver uma 
gestão autárquica completamente diferente da que está hoje no poder. 
Passando às questões sobre o Relatório e Contas, porque na rubrica das entidades com intervenção social, 
mas sem contrato-programa, aparece um asterisco na Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos 
Doentes com Doença de Alzheimer e também no MURPI – Confederação Nacional de Reformados, 
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Pensionistas e Idosos, sendo que o referido asterisco tem como legenda “valores não contabilizados à 
data do presente relatório”, e visto que estas entidades aparecem neste quadro, nesta rubrica, 
questionaram qual foi o valor entregue a estas duas associações no ano a que se refere, ou seja, dois mil 
e dezanove. 
Quanto ao Apoio ao Movimento Associativo, e uma vez que para que os apoios sejam atribuídos um dos 
critérios é a entrega do plano de atividades por parte das coletividades, consideram que os apoios 
apresentados no Relatório e Contas entregues pela autarquia são desproporcionados, não são justos, não 
revelam, no fundo, o trabalho que está a ser feito pelas associações, pelas coletividades, pelos clubes, no 
terreno, e julgam até que não são tratados de forma idêntica. Por outro lado, algumas entidades receberam 
apoios tão baixos que, por vezes, nem dá para despesas tão básicas como, por exemplo, a eletricidade. 
Nesse sentido questionaram, para além dos apoios aos planos de atividades, que outros critérios são tidos 
em conta na atribuição de apoios financeiros ao movimento associativo. 
Questionou ainda, relativamente ao autocarro cedido ao movimento associativo, como são contabilizados 
os valores apresentados no Relatório e Contas, nomeadamente, como é contabilizado o quilómetro e qual 
o valor da retribuição diária do motorista. 
Terminou, sugerindo a publicação da percentagem dos resíduos neste documento, apesar da 
contabilização dos resíduos ser uma competência da Amarsul, o município também detém parte do capital 
social da empresa, porque julgam que servia de fator não só informativo como também motivacional, para 
que os munícipes percebam qual a quantidade dos resíduos reciclados recolhidos no concelho, o devia ser 
publicado na introdução do Relatório e Contas. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Disse que queria referir um pormenor porque lhe parece, até pelas intervenções, que ficou mais ou menos 
visível, que é o facto do Relatório e Contas ser mais uma prova de que quem realmente tem um projeto 
para o concelho é a CDU, e diz isto porque existem algumas questões afirmadas neste Relatório e Contas, 
e algumas delas logo no início, que lhe parecem bastante relevantes, sobre as quais não ouviu ninguém 
falar, que refletem a qualidade do trabalho do município no território, Uma delas tem a ver com a marca 
Empregadora Inclusiva que foi atribuída ao município, e outra, e julga que já pelo sexto ano consecutivo, a 
atribuição à agua do Selo de Qualidade Exemplar. Isto são dois marcos que demonstram, exatamente, o 
projeto da CDU, o que é que a CDU pretende fazer e o que é que tem feito. 
Depois, e o senhor Presidente falou nisto muito brevemente, há uma série de trabalho feito para aproveitar 
os fundos comunitários, e que vão trazer uma nova cara a este concelho. Nestes fundos comunitários, 
como muitos sabem, os processos de aprovação são muito longos, e não só para este município, os 
municípios no geral, e, às vezes, não só os municípios, estão à espera de vistos do Tribunal de Contas que 
não chegam e que depois são aprovados tacitamente porque o Tribunal de Contas não se pronunciou, mas 
é necessário estar à espera uma quantidade tempo. Por vexes, é necessário que outras entidades se 
pronunciem e que depois não se pronunciam no tempo adequado e é mais tempo que estão à espera, e 
pode referir, por exemplo, a APA porque aconteceu nalguns casos neste município. 
Referiu também algo que para si foi muito importante neste mandato, que foi a preparação do futuro 
museu municipal no palacete dos Condes de Sampaio em Alhos Vedros, englobado num projeto de 
requalificação urbana de uma zona do concelho que sofre de um conjunto de dois males, que foram o 
abandono que aconteceu das áreas urbanas em geral no país, e aquelas que foram recuperadas foi porque 
o turismo teve um papel importante nessa recuperação, onde não houve turismo e não houve fundos 
comunitários para recuperar, como foi o caso, o ambiente urbano foi-se degradando e a outra parte muito 
importante que foi o processo de desindustrialização de Portugal e, em particular, desta região, que deixou 
marcas em Alhos Vedros, portanto, o município da Moita, neste mandato, neste último ano, preparou um 
conjunto de intervenções na freguesia de Alhos Vedros que vão mudar um pouco a cara a Alhos Vedros, e 
que esperam que sejam impulsionadores de mais obras privadas que acompanhem este esforço do 
município. 
Referiu ainda mais obras que foram preparadas, nomeadamente, no acesso viário ao concelho, pela Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira, e disse que isto já seria um esforço da parte do município que têm que 
louvar, mas que lhes custa profundamente que venham aqui falar de taxas de execução baixas quando se 
lembram que, há muito pouco tempo, alguns municípios aqui ao pé tinham taxas de execução dos fundos 
comunitários de um por cento. O município da Moita não tinha um por cento, tinha bastante mais, e isto 
porque existia um projeto da CDU nesses municípios e ele foi abandonado. 
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Foi dita aqui outra coisa que também demonstra que a CDU tem um projeto e, aparentemente, é aquele 
que tem algum conhecimento das coisas, e não deveria ser o único, porque a demonstração de 
desconhecimento que aqui foi feita por parte do PS acerca daquilo que é o código da contratação pública, 
é a demonstração de que uma força política não tem condições para assumir o poder local democrático. 
Não saber que o tipo de procedimentos que se faz na contratação pública está diretamente associado ao 
valor da compra é a admissão de uma ignorância que não consegue mesmo qualificar. 
Quanto ao resto, preferiu nem comentar mais, porque, realmente, o que se passou aqui foi triste demais. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Começou por dizer que há uma coisa que não o deixa de surpreender, ano após ano, que é o discurso do 
Partido Socialista ser sempre o mesmo quando a realidade está sempre a mudar. Vai-se renovando, vão 
acontecendo coisas novas, vão acontecendo investimentos, vão acontecendo obras, vão acontecendo, 
ações, o concelho evolui e a única coisa que não muda há quarenta anos é o discurso do Partido Socialista. 
É uma cassete eternamente repetida, que não acontece nada e que vivem numa caricatura. Pretendem 
fazer uma caricatura da realidade para tentar que as pessoas acreditem nessa caricatura, o problema 
sucessivo é que as pessoas têm olhos para ver e os resultados têm sido os que se conhecem. 
De facto, o Relatório e Contas de 2019 demonstra, mais uma vez, que continuam, como aqui foi dito, e 
muito bem, a cumprir um projeto que apresentaram e que são, de facto, os únicos que têm um projeto, 
que vão construindo ao longo dos anos. Não se deixam vencer pelas dificuldades que têm acontecido, 
pelas crises sucessivas que o país tem atravessado, pelas sucessivas dificuldades que as autarquias 
enfrentam de reduções de transferências, de limitações à sua autonomia, que também são um caminho 
que se vem fazendo e que, aliás, está prestes a dar um passo que é o passo que vai levar ao abismo, com 
o processo de transferência de competências que conduzirá os municípios portugueses do poder local 
democrático de abril a transformarem-se, no essencial, em secretarias da administração central para 
cumprir as tarefas que a administração central tem cumprido mal ao longo de todos estes anos. 
Depois, para agravar as coisas, vem este claro desconhecimento do que é o código de contratação pública, 
do que são os próprios ajustes diretos, que têm na lei e nesse código de contração pública, valores 
determinados e há um fator que qualquer pessoa que se tivesse dado ao trabalho de estudar o código da 
contratação pública antes de fazer certas afirmações perceberia, porque há, mesmo na grande maioria 
dos ajustes diretos, a obrigatoriedade de uma consulta a vários fornecedores e há a obrigatoriedade de 
adjudicação ao mais barato. Apesar de se chamar ajuste direto há consulta a mais do que um fornecedor. 
E, como também já aqui foi dito, hoje em dia, como nunca antes, toda a contratação pública do Estado é 
escrutinada, é colocada em plataformas online acessíveis a qualquer pessoa, portanto, falar de falta de 
transparência é lastimável. Para não usar um adjetivo mais desagradável, ficou pelo lastimável. 
Sobre os apoios ao movimento associativo convidou a que na próxima Assembleia lhes dissessem quantas 
câmaras municipais têm contratos-programa tão detalhados, tão exigentes como o da Moita e, já agora, 
também o convidou a conhecer, se não conhece, uma vez que estão aprovados há anos, os critérios que 
a Câmara Municipal tem para atribuição de apoios ao movimento associativo. Estão escritos, são do 
conhecimento de todo o movimento associativo, ainda que, evidentemente, como qualquer outra coisa, 
estejam sujeitos a discordância e não têm todos que concordar, mas todos tiveram conhecimento, todos 
participaram na discussão, e foi o próprio que a conduziu enquanto vereador, nessa altura. Portanto, 
ninguém pode desmentir que foi amplamente discutido, apresentado a todos, ouvidos todos, e depois, 
como sempre, chegou-se a uma decisão, o que, necessariamente, se tem que fazer, não agradando a 
todos. Sabem que no concelho também há quem olhe para o desporto e veja uma modalidade, e apenas 
essa, e pense que o mundo tem que rodar em torno dessa modalidade, mas não é essa a sua opinião. 
Sobre a questão das percentagens dos resíduos disse que é evidente que se podia pôr, ainda que, por 
acaso, o relatório da Amarsul tenha chegado depois de este já estar feito, ma vez que teriam sempre a 
informação do ano passado, mas também há questão da parte escrita do relatório, este ano, ter batido 
todos os recordes com duzentas e quarenta páginas. É evidente que podiam pôr mais coisas, mas acha 
que até precisam fazer um esforço, que não conseguiram fazer face às circunstâncias que tiveram, para 
reduzir mais, para o tornar mais sintético. Não é possível pôr aqui tudo e as informações que não estão 
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aqui estão acessíveis em muitos outros sítios, de várias maneiras, portanto, não tem de estar tudo aqui, 
nem é possível estar tudo aqui. 
Quanto aos apoios às duas instituições referidas disse que são apenas logísticos a atividades que 
realizaram. Por exemplo, no caso do MURPI, que realizou o seu encontro distrital no parque José Afonso, 
a Câmara Municipal apenas deu apoios logísticos, portanto, não atribuiu nenhum subsídio e daí aparecer 
a referência que houve um apoio e não aparecer um valor, e quanto à questão do autocarro disse que 
iriam calcular e que depois dizia. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD; oito votos contra do PS; uma abstenção independente. 
 
 
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 
“Em relação ao Relatório, concordamos com muito do que é relatado e, por isso, a maioria das decisões 
teve o apoio do vereador do Bloco e dos seus eleitos nesta Assembleia Municipal. 
Discordamos com o método e estilo, muitas vezes, propagandístico, do executivo CDU e PSD, sem 
discordar da necessidade das medidas executadas e reclamando outras que entendemos serem 
necessárias e urgentes, 
Claro que temos ideias diferentes para o concelho, mas lutamos por elas sem que nos possam acusar de 
fazer política de bota abaixo, 
Quantos às contas de 2019, reconhecemos que a maioria CDU-PSD, que compõem o executivo, aproveitou 
bem o excelente ano de crescimento da economia a nível nacional, continuou a redução da dívida que 
asfixiou a autarquia durante alguns anos, dívida que poderá ser liquidada este ano, prevendo-se assim o 
ano eleitoral 2021 com folga financeira que permitirá o arranque, ou a conclusão, de obras de que há 
muito o concelho é deficitário. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda, apesar das opiniões políticas que atrás manifestámos, não podiam, não 
querem, nem nunca poriam em causa as contas em análise, pois entendem que as contas são contas, e 
as mesmas são feitas por profissionais autárquicos, com o apoio dos eleitos, submetidas a parecer 
favorável dos revisores oficiais de contas e, posteriormente, submetidas ao Tribunal de Contas. 
Razões mais que suficientes para votarmos favoravelmente o Relatório e Contas de 2019.” 
 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita, na reunião realizada a 26 de junho 
de 2020, exercendo a sua obrigação com sentido de responsabilidade e exigindo o cumprimento de todos 
procedimentos legais, votam contra os documentos de prestação de contas referentes a 2019 
apresentados pelo Executivo da Câmara Municipal da Moita, tendo em consideração que: 
1. Sendo a Assembleia Municipal o órgão fiscalizador da ação política da Câmara Municipal, compete aos 
eleitos na mesma questionar o órgão executivo sobre os documentos, nomeadamente nos pontos 
considerados menos claros ou potencialmente geradores de dúvidas. Compete também aos eleitos nas 
várias bancadas, aferir da validade e qualidade dos documentos, votando em conformidade a aprovação 
ou não aprovação dos mesmos; 
2. O Partido Socialista tem vindo, insistentemente, ao longo dos anos a denunciar e alertar para as opções 
desastrosas da CDU que colocam o nosso concelho à margem do desenvolvimento e do progresso 
necessário aos tempos que vivemos, mantendo-o numa lógica de “dormitório” uma vez que no documento 
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não se vislumbra investimento em projetos que tragam mais pessoas, mais negócios ou mais emprego 
para o nosso território. 
3. De facto, no ano de 2019, o investimento face à receita total fica muito aquém do expetável, não 
chegando a representar 12% da receita total e apenas 55% das despesas de capital. Mais preocupante 
ainda o facto de o investimento efetivamente realizado ficar muito aquém do montante de investimento 
orçamentado pelo próprio executivo nas Grandes Opções do Plano apresentadas para 2019. Tudo isto 
reflete um Município da Moita que, ano após ano, década após década, por opção da CDU, acusa a 
ausência de uma atuação reformista. 
4. E nem a justificação falaciosa tantas vezes utilizada pela CDU de que há falta de investimento do 
governo central no concelho pode ser bengala para justificar a política seguida de uma atuação assente 
quase que exclusivamente na gestão do quotidiano, pois as transferências do Orçamento do Estado e dos 
Fundos Comunitários para o município da Moita bateram recordes este ano de 2019. Num concelho em 
que a CDU opta deliberadamente por aplicar as receitas em despesas correntes, independentemente do 
montante de apoio do Estado central a este município, pouco sobrará para o investimento e consequente 
desenvolvimento do Município da Moita. 
5. Da leitura dos diversos documentos apresentados, é notória uma redação desequilibrada, em que 
enquanto faltam dados relevantes para a fiscalização da atividade da Câmara Municipal em algumas 
áreas, noutras é feito um tratamento exaustivo, o que demonstra falta de rigor na elaboração deste 
documento. 
6. Por outro lado, é notória a instrumentalização deste documento enquanto propaganda política por parte 
da CDU, força política esta que continua a não conseguir reconhecer e aceitar que a população do concelho 
entendeu eleger para ser o executivo e o seu governo municipal, representantes de 4 forças políticas e a 
todas as quais, neste mandato, foi entendido atribuir responsabilidades especificas através de pelouros. 
De facto, e à semelhança de anos anteriores, a CDU insiste numa forma, tom e teor da introdução do citado 
documento, fortemente impregnado de conceitos e terminologia política tão caracterizada, que parecem 
demonstrar que este órgão apenas é constituído por uma única força política. 
7. Em matéria de uma maior transparência, a Câmara da Moita revela também uma opção clara pela falta 
desta ao continuar a privilegiar opções de contratação assente em instrumentos que não os dos concursos 
públicos, os quais possibilitariam uma concorrência justa entre empresas e potencialmente um menor 
custo como é de interesse dos munícipes. 
8. De acordo com o n.º 3 do artigo 189.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, as câmaras municipais 
estão legalmente obrigadas à elaboração, de quatro em quatro anos, de um relatório sobre o estado do 
ordenamento do território, o qual deve ser submetido à apreciação da assembleia municipal, entre outras 
entidades. Apesar de passados mais de quatro anos desde a elaboração do último relatório (2014), 
nenhuma menção consta do relatório e contas de 2019 respeitante a trabalhos de elaboração do mesmo, 
limitando-se a omitir o facto do incumprimento desta obrigação legal. 
9. Este Relatório e Contas de 2019 mostra que o executivo não tem uma visão e uma estratégia para o 
território, algo que já se prolonga por demasiados anos e para cuja omissão o Partido Socialista tem vindo 
a alertar por diversas ocasiões, fazendo-o uma vez mais este ano. 
Face ao exposto o Partido Socialista votou contra o Relatório e Contas referentes a 2019 por ser sua 
convicção que o documento apresentado descreve uma realidade que demonstra a fragilidade das opções 
da ex-maioria absoluta da CDU e que não reflete a satisfação das reais necessidades do concelho, nem 
servem os interesses e prioridades da sua população. 
Moita, 26 de junho de 2020 
Os eleitos pelo Partidos Socialista na Assembleia Municipal da Moita” 
 
3 – 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano – Ratificação 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 13/05/2020: 
 
“Em circunstâncias normais esta proposta sucederia à aprovação do Relatório e Contas de 2019, contudo 
face à situação epidemiológica provocada pela pandemia COVID-19 e à aprovação de medidas excecionais 
e temporárias de resposta à situação contempladas na Lei n.º 1-A/2020, de 19.03, em particular no que 
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concerne às reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos, principalmente a que se destina à aprovação 
dos documentos de prestação de contas, e que aponta que estas reuniões se possam realizar até ao final 
do mês junho, importa, dentro do quadro legal estabelecido, fazer aprovar a revisão ao orçamento, para 
incorporação do saldo orçamental transitado, de modo a não prejudicar a execução orçamental do corrente 
ano. 
Nesta medida, foi aprovado, hoje dia 13 de maio de 2020 o mapa de “Fluxos de Caixa”, condição 
necessária para que se possa incorporar o saldo da gerência de 2019, em conformidade com o 
estabelecido no art.º 129 da Lei n.º 2/2020, de 31.03 (LOE 2020) que refere “após aprovação do mapa 
«Fluxos de caixa» pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos 
documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.” 
Ora, é neste contexto que é elaborada a presente proposta, em linha de conta com a nota informativa da 
Direção Geral das Autarquias Locais, datada de março de 2020, que para que a decisão do órgão 
deliberativo seja devidamente informada é necessário que o pedido de integração do saldo da gerência 
anterior seja instruído, para além do mapa de Fluxos de Caixa aprovado, informação dos compromissos 
transitados, informação da execução das GOP, devendo estar individualizada a execução do PPI e 
informação da execução orçamental da receita e da despesa (todos em anexo). 
Temos ainda que, aproveitando a revisão aos documentos previsionais em curso, na sequência da 7.ª 
alteração à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, operada através da Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que 
prevê alterações ao nível da repartição de recursos públicos entre o Estado e os municípios, com 
implicação nos registos contabilísticos, quer a nível orçamental, quer a nível patrimonial o seguinte: 
1- O artigo 25.º, nº 1 alínea d) da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, prevê “uma 

participação de 7,5% na receita do IVA cobrado nos setores do alojamento, restauração, 
comunicações, eletricidade, água e gás”. Prevê ainda o artigo 26.º-A da referida norma que esta 
receita deverá ser “distribuída pelos municípios proporcionalmente, determinada por referência ao 
IVA liquidado na respetiva circunscrição territorial” relativamente às referidas atividades. 

2- Os montantes inscritos nesta classificação económica têm de corresponder aos montantes inscritos 
nos mapas do Orçamento do Estado para o ano respetivo. 

Pelo que, tal como foi transmitido pela Direção Geral das Autarquias Locais, através de uma nota 
informativa datada de dezembro de 2019, na eventualidade da autarquia já ter submetido para aprovação 
o seu orçamento para o ano 2020, sem inclusão desta rubrica da receita, e uma vez que esta instrução 
foi difundida após o período legalmente previsto para envio do Orçamento Municipal ao órgão deliberativo, 
a autarquia pode, no início do ano 2020, excecionalmente, por se tratar da arrecadação de uma receita 
que resulta de um normativo legal, proceder a uma revisão do seu orçamento, a aprovar pela assembleia 
municipal, nos termos legalmente previstos, resultando a inscrição da receita no valor de €239.328 na 
rubrica correspondente e constante no mapa anexo ao Orçamento de Estado para 2020. 
Por último, também aproveitando a revisão orçamental em curso, há a necessidade de criar uma rubrica 
nas GOP e Orçamento para dar continuidade ao projeto da Piscina Municipal da Moita, ou seja, à execução 
da respetiva obra, após a aprovação do respetivo projeto e do financiamento a considerar para o efeito. 
Em conclusão, propõe-se: 
1- Que seja criada a rubrica “Piscina Municipal da Moita”, com a classificação nas Grandes Opções do 

Plano 252.1. e Orçamental 03.07.01.04.06.07, com a dotação de €5.000 em 2020, €1.529.000 em 
2021 e €1.253.924 em 2022. 

2- Que seja incorporado o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância 
€1.083.283,16, tendo por base as modificações aos documentos previsionais, constantes nos 
documentos em anexo, as quais resultaram do reajustamento em algumas dotações orçamentais, na 
medida em que algumas rubricas ficaram com dotações aquém das necessidades para o exercício 
orçamental de 2020, sendo necessário adequá-las, quer aos compromissos transitados, quer aos 
compromissos a assumir no presente ano económico. 

3- O registo da receita de €239.328, constante no mapa anexo ao Orçamento de Estado para 2020, 
resultante da participação de 7,5% do Município na receita do IVA cobrado nos setores do alojamento, 
restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. 

Mais se propõe, que a presente proposta, tendo em conta o contexto excecional com que o País se viu 
confrontado e Lei habilitante para o efeito, designadamente a Lei 4-B/2020, de 06.04, que estabelece um 
regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de 
endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda 
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alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19.03, seja enviada a apreciação e ratificação da assembleia municipal 
aquando da realização da primeira reunião deste Órgão, nos termos do art.º 3-A da citada Lei.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Como já tiveram oportunidade de ver trata-se, este ano, da revisão que vem sob a forma de ratificação, e 
isto porque, pela primeira vez, recorreram a uma possibilidade que, atualmente, a lei permite aos 
municípios, de quando encerrado o ano e feito o apuramento dos fluxos de caixa e a abertura do novo ano, 
ser possível fazer esta incorporação do saldo, antes ainda da aprovação das contas que, em condições 
normais, são no mês de abril. Isto é, de facto, uma medida importante que os municípios vinham a reclamar 
já há algum tempo, porque permite que os saldos que transitam que, normalmente, são quantias avultadas 
e que ficavam bloqueados durante mais quatro meses sendo agora possível fazer a sua incorporação e 
reforçar, desde logo, diversas rubricas do orçamento municipal. Foi isso que, no essencial, fizeram, para 
além da incorporação do saldo cujo valor correto é de um milhão e oitenta e três mil euros, com o reforço 
de diversas rubricas como, aliás, é habitual. 
Trata-se também de criar uma nova rubrica designada “Piscina Municipal da Moita” que permitirá 
desenvolver os procedimentos, primeiro concursais e depois de construção, deste projeto, bem como 
incorporar uma receita que não estava ainda definida quando o orçamento foi aprovado em outubro, 
receita essa originária do orçamento de Estado, no valor de duzentos e trinta e nove mil euros, que 
corresponde à comparticipação de sete e meio por cento na receita do IVA cobrado nos setores do 
alojamento, restauração, comunicação, eletricidade, água e gás. 
 
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. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo quinze 
da CDU, três do BE, um do PSD, um independente; oito abstenções do PS. 
 
 
4 – Empréstimo M/L Prazo para financiamento – Piscina Municipal da Moita – Ratificação do processo 

de consulta às entidades bancárias 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
13/05/2020: 
 
“A prática de atividades físicas e desportivas nomeadamente as atividades aquáticas são reconhecidas 
como um elemento fundamental para a vida de todos os cidadãos. A procura de piscinas para atividades 
desportivas, recreativas e terapêuticas tem conhecido um grande desenvolvimento e é incentivada, a 
vários níveis, como prática salutar, quer em termos físicos quer em termos lúdicos. 
A Piscina de Alhos Vedros tem registado, nos últimos anos, uma grande procura, sendo manifestamente 
insuficiente para a mesma, tendo presente que é o único equipamento desportivo desta natureza no 
Concelho. E, neste contexto, as atividades ligadas à natação têm estado limitadas no que respeita a 
algumas vertentes, como a hidroginástica, hidroterapia, natação para bebés, atividades com deficientes, 
quer seja pela procura e particularidade da mesma, quer seja pelas caraterísticas do tanque existente, no 
que se refere à sua profundidade. 
Desta feita, entendeu-se, dentro de um quadro de otimização financeira, tendo presente o términus da 
amortização integral de vários empréstimos de médio e longo e prazo que o Município tem em carteira, 
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que estão reunidas as condições para desenvolver um projeto de execução de uma nova piscina para o 
Concelho. 
O futuro edifício das Piscinas Municipais da Moita, de acordo com o projeto desenvolvido, será edificado 
no Lote 1 do Loteamento da Mãe d´Água Sul, com uma área total de 8.088,00m2, sendo a área total de 
implantação (ocupação do solo) de 2.027,00m2, a que corresponde uma área bruta de construção de 
3.603,90m2, englobando a construção das galerias e centrais técnicas enterradas. 
Neste contexto foi também realizado o projeto de arquitetura paisagista para o espaço público na zona 
envolvente a Piscina Municipal da Moita, que envolve uma área a tratar de 6.061,00m2. 
Desta feita, a estimativa orçamental das obras, resultado do projeto de execução do edifício da piscina, 
aprovado, importa no montante de € 2 349 560,00 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil e 
quinhentos e sessenta euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. E a estimativa orçamental das 
obras resultantes do projeto de arranjos exteriores importa no montante de € 275 840,00 (duzentos e 
setenta e cinco mil e oitocentos e quarenta euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
Assim, tendo presente que o montante estimado para a execução do conjunto de obras enumeradas, num 
total de € 2 782 924,00 (dois milhões setecentos e oitenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro euros), 
com IVA incluído, é de montante elevado e que ultrapassa a capacidade do município de as suportar com 
meios financeiros próprios face ao quadro de todos os outros compromissos para os quais já tem as 
dotações orçamentais definidas, equaciona-se como fonte de financiamento alternativa e viável, a 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo a consignar a este Projeto de Investimento. 
Ora, considerando que o Município reúne os requisitos legais necessários à contratação deste empréstimo, 
designadamente a capacidade de endividamento, 
Proponho, 

•Nos termos do previsto nos artigos 49º e 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que seja 
desenvolvido procedimento administrativo com vista à contratação de um empréstimo de médio e longo 
prazo até ao montante de € 2 782 924,00 (dois milhões setecentos e oitenta e dois mil e novecentos 
e vinte e quatro euros), devendo para o efeito serem consultadas as seguintes entidades bancárias: 
Caixa Geral de Depósitos, SA; Banco BPI, SA; Banco Santander Totta, SA; Caixa de Crédito Agrícola; 
Caixa Económica Montepio Geral, SA., tendo presente os seguintes termos: Prazo: 20 anos; Taxa de 
referência: Euribor a 6 meses; Periodicidade: 6 meses; Período de carência: 24 meses; Período de 
utilização: até 2022. 

Mais se propõe o seguinte: 
Considerando que o montante de investimento em causa excede 10% das despesas de investimento 
previstas no orçamento para 2020, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
a contratação do empréstimo em referência deveria ser levada a discussão e autorização prévia da 
assembleia municipal. Contudo, tendo presente o estado de calamidade com que o País se vê confrontado 
no âmbito da Pandemia COVID-19 e na impossibilidade regular da realização das sessões dos órgãos 
deliberativos, e que em última instância cabe sempre à Assembleia Municipal a aprovação deste 
empréstimo, utilizando a credencial dada pela Lei n.º 6/2020, de 10.04, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 12/2020, de 07.05, que se desenvolva, desde já, o processo de consulta às entidades 
bancárias e que a presente proposta seja ratificada pela assembleia municipal assim que a mesma possa 
reunir.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O que trazem aqui é, de facto, a proposta de ratificação deste procedimento de consulta a entidades 
bancárias com vista ao desenvolvimento do projeto da piscina municipal da Moita, a que há pouco fez uma 
breve referência. A proposta também procura dar a conhecer à Assembleia, muito sinteticamente, o que é 
este projeto a ser desenvolvido no lote um do loteamento da Mãe D’Água, com uma área total de oito mil 
metros quadrados, uma área de implantação de dois mil metros quadrados, uma área bruta de construção 
de três mil e seiscentos metros quadrados e ainda um tratamento de arquitetura paisagística na área 
remanescente de seis mil metros quadrados. Tudo isto tem um custo total estimado de dois milhões 
setecentos e oitenta e dois mil novecentos e vinte e quatro euros, com IVA incluído, e aquilo que se propõe 
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é que este projeto seja financiado por via de uma operação bancária e que sejam consultadas um conjunto 
de entidades que têm presença no território do concelho e com as quais a Câmara Municipal se relaciona 
nas suas operações financeiras e na sua movimentação financeira. 
Por último, acrescentou que no último parágrafo da proposta vem mencionada a habilitação legal para a 
antecipação da consulta e para que esta proposta venha aqui na forma de ratificação. 
 
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. 
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 oito votos a favor, 
sendo quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um independente. 
 
 
5 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Começou por dizer que, naturalmente, a atividade municipal neste período está determinada e fortemente 
condicionada, como tudo o resto no país e no mundo, pela pandemia. De forma também muito sintética, 
gostaria de dar nota à Assembleia, no seu geral, do que foi a ação da Câmara relativamente a esta situação, 
e no seu geral na medida em que já existiram reuniões de comissões especializadas da Assembleia onde 
esta matéria foi discutida, conversada, informada, portanto, para muitos dos presentes, senão todos, já 
não vai dizer nenhuma novidade. 
Estão a falar de uma situação que se desencadeou no país no dia nove de março, com o aparecimento do 
primeiro caso confirmado de Covid, e no dia onze de março já a Câmara Municipal da Moita, na pessoa do 
seu presidente, estava a aprovar o plano de contingência que permitiu, a partir daí, desencadear todos os 
procedimentos de adaptação dos serviços e do funcionamento da Câmara Municipal e de todos os seus 
equipamentos, em função da situação que então se estava a começar a viver. Este conjunto de ações 
passou, no imediato, pela cessação de todas as atividades, do ponto de vista cultural e desportivo, por 
alterações ao horário de trabalho, por alterações, numa primeira fase, de adaptação das equipas, e numa 
segunda fase, muito próxima como se recordam, uma vez que a situação evoluiu muito rapidamente, 
também a Câmara Municipal muito rapidamente passou para uma situação em que a grande maioria dos 
trabalhadores passou a ter um regime ou de teletrabalho, no caso dos técnicos e administrativos, ou de 
trabalho com sistemas rotativos, no caso dos trabalhadores operacionais. 
No entanto, quer destacar que a prestação de serviços essenciais por parte da Câmara Municipal nunca 
cessou, como sabem, tendo sido assegurados todos os serviços fundamentais públicos urbanos mais 
importantes, naturalmente, foram tomadas as adequadas medidas de proteção dos trabalhadores para 
que isto pudesse acontecer, mas também se mantiveram em funcionamento serviços como os balcões 
dos munícipes, e acha que isso é merecedor de referência, porque os nossos balcões, ao contrário do que 
aconteceu em muitas situações, quer de serviços municipais, quer de serviços da administração central 
nunca deixaram de funcionar, embora com redução de dois dos balcões, uma vez que ficaram a funcionar 
apenas dois em horários limitados e por marcação, mas nunca deixaram de prestar o serviços às 
populações. Os mercados nunca deixaram de funcionar porque entenderam, desde o início, que era 
fundamental que este abastecimento público fosse garantido, e os mercados eram, apesar de tudo e com 
as devidas cautelas, locais seguros como foram desde o início, para além dos outros serviços que se 
mantiveram a funcionar, mesmo no setor técnico e administrativo, com alguma rotatividade porque 
existem serviços onde o trabalho presencial de algumas pessoas é sempre necessário e essas medidas 
foram garantidas. 
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Com o processo de desconfinamento que se iniciou em maio vieram a recuperar e, neste momento, têm 
já a totalidade, salvo as exceções previstas na lei, dos trabalhadores em trabalho presencial, retomaram 
a atividade de todos os serviços, mas também aqui com adaptações várias, adaptações de espaços onde 
os locais de trabalho têm dimensões mais reduzidas e por isso foi necessário fazer a alteração do espaço 
ou a deslocação de alguns trabalhadores para garantir os afastamentos necessários, com horários de 
jornada contínua e desfasados em todos os serviços operacionais, porque essa é a forma de garantir a 
não existência de acumulação de trabalhadores nas horas de entrada e de saída nos balneários, no 
refeitório etc.. Também, e isso é fundamental, com a garantia de que os trabalhadores têm 
permanentemente acesso a todos os equipamentos de proteção necessários, tendo sido profusamente 
colocados em todos os serviços municipais dispensadores de álcool gel, que existem em todos os postos 
de trabalho, diariamente são distribuídas, e sempre que necessário, máscaras dos tipos adequados, quer 
máscaras cirúrgicas para os setores técnico e administrativos, quer máscaras mais robustas, portanto, as 
FFP2, aos trabalhadores operacionais, luvas e batas onde isso se justifique, enfim, todos os equipamentos 
e todas as medidas de proteção necessárias. 
Ainda no mês de abril foram realizados testes e, na altura, estavam no período mais crítico da pandemia, 
a um conjunto de trabalhadores permanentemente a trabalhar, portanto, sujeitos a riscos e, com uma 
intranquilidade que ia crescendo e em articulação, como não podia deixar de ser, com o serviço de 
medicina e higiene no trabalho, entenderam que era oportuno a realização de testes aos trabalhadores 
que estavam nessa situação e aproveitaram para também poder proporcionar a realização desses testes 
ao corpo de bombeiros, num total de mais de trezentos testes todos com resultados negativos. Apraz-lhe 
afirmar que, até ao dia de hoje, não houve um caso de infeção por Covid 19 nos serviços, nos 
trabalhadores. Naturalmente, as coisas estão a evoluir como estão, mas até hoje isso não ter ocorrido, 
com certeza, que se deve ao empenho, às cautelas e ao profissionalismo dos trabalhadores, mas deve-se 
também, seguramente, às medidas que foram tomadas e que se estão a revelar, até ao momento, eficazes. 
O Serviço Municipal de Proteção Civil foi chamado a uma intervenção como nunca antes tinha acontecido, 
aliás, como tudo o resto, e num momento inicial tiveram dificuldade, praticamente, porque o início desta 
situação coincidiu com a ausência prolongada, por doença, do coordenador do gabinete municipal de 
proteção civil, portanto, tiveram algumas semanas com uma carência de mais alguém, uma vez que o 
serviço estava reduzido apenas a um técnico e ao vereador responsável. Entretanto, essa carência foi 
suprida, foi designada uma pessoa já com alguma experiência nas áreas da proteção civil o quo, a partir 
daí, permitiu o desenvolvimento do trabalho a um ritmo e com uma capacidade de resposta diferente da 
inicial, que foi bastante mais difícil. 
O Serviço Municipal de Proteção Civil desenvolveu todos os trabalhos necessários, tudo aquilo a que a 
Câmara foi chamada através do SMPC, designadamente, reunindo regularmente a Comissão Municipal de 
Proteção Civil. No âmbito dessa Comissão, e com a coordenação e a responsabilidade do vereador Luis 
Chula, tem sido mantido um núcleo principal que faz um acompanhamento mais direto das matérias e 
que, para além do mais, faz também um reporte diário da situação a todos os membros da Comissão 
Municipal de Proteção Civil, portanto, a situação e evolução do concelho, a apreciação que é feita pelas 
diversas entidades.  
É mantida, como não podia deixar de ser, porque há uma hierarquia na proteção civil, na ligação da sua 
estrutura nacional com a estrutura local, uma articulação permanente com a comissão distrital e com o 
comando distrital, foram instalados equipamentos de retaguarda acautelando a possibilidade da evolução 
da pandemia seguir pelos cenários mais negativos, o que quer dizer que foi instalado um centro de 
acolhimento para o alojamento, quer de doentes, quer de pessoas necessitadas de um alojamento 
temporário, no pavilhão da escola José Afonso, com cinquenta camas e dois espaços, um espaço mais 
recolhido e um mais alargado, e capacidade de crescimento, se fosse caso disso,- Foi também guardado 
o espaço do pavilhão municipal desportivo na Moita, onde foram colocadas cinquenta camas de campanha 
que tanto podem ser usadas, e esse seria, em princípio, o objetivo principal quando aquele local foi criado, 
para as equipas de reforço da própria proteção civil, no caso de haver alguma rutura ou alguma 
necessidade acrescida dos agentes de proteção civil locais, mas também um espaço que poderia ser 
usado para alojamento temporário de doentes ou de não doentes, necessitados de um local onde 
pudessem ficar de quarentena. 
Importa também dar nota que se tem desenrolado uma articulação com os diversos serviços, 
designadamente, naturalmente, e fundamentalmente, com a Autoridade de Saúde cujas unidades de 
saúde pública, e pediu que lhe permitissem dizê-lo aqui porque acha que é justo, têm um papel 
fundamental no combate e controlo da pandemia. Naturalmente que, quando pensam no Serviço Nacional 
de Saúde, todos pensam nos centros de saúde, nos hospitais e no trabalho desenvolvido nos hospitais, 
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uma vez que eles são a última linha de defesa da vida, mas, de facto, antes de chegar ao hospital, o 
acompanhamento dos infetados, a sua identificação, os inquéritos epidemiológicos, ou seja, o inquérito 
que é feito a cada pessoa para saber, a quem é confirmada a infeção, com quem contactou, como é que 
contactou, portanto, o acompanhamento de todas essas centenas, que hoje já são milhares, de pessoas 
feitas em cada concelho pelas unidades de saúde pública é fundamental para que se consiga travar a 
doença e, de facto, este trabalho menos visível deste segmento do Serviço Nacional de Saúde merece uma 
nota. 
Entretanto, foram realizados testes, em conjugação e cooperação com a Segurança Social, com a saúde e 
com a colaboração da autarquia, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, aos profissionais de todos 
os estabelecimentos residenciais de terceira idade, quer dos legalizados, quer dos que não têm o seu 
processo de legalização concluído, quer das instituições particulares de solidariedade social, quer de 
privados, num total de mais de meio milhar de testes, todos negativos. Foram também desenvolvidos 
alguns testes aos trabalhadores do ensino nas creches aquando da sua reabertura. 
No âmbito da Covid, pensa ter feito uma síntese do percurso feito até agora, do ponto de situação, mas 
não quer deixar de dar nota, ainda que seja claro para todos, e pense que todos têm esse sentimento, que 
em meados de maio estavam, provavelmente, todos mais otimistas e mais satisfeitos com a evolução da 
situação em Portugal do que estão hoje. De facto, tiveram um período mais crítico em março e abril, em 
maio uma evolução favorável em todo o país, com o número de casos a diminuir, com uma situação que 
parecia que estava controlada, e depois o epicentro da epidemia passou para a Área Metropolitana de 
Lisboa e têm a situação que todos conhecem e que todos os dias ouvem falar. 
Estão a ser procuradas medidas, a questão central é a do controlo, como tem sido reafirmado 
sucessivamente pela Direção Geral de Saúde e pelo Ministério da Saúde, e ainda ontem ocorreu uma 
reunião no conselho metropolitano onde estiveram responsáveis da saúde pública e onde esta questão foi 
tratada. A questão central é o controlo das cadeias de transmissão que não se está a conseguir fazer, por 
um lado, porque, naturalmente, não é fácil de fazer e também porque os recursos públicos que a saúde 
tem são escassos. As unidades de saúde pública não têm mais de quatro ou cinco pessoas, no melhor dos 
casos, mesmo as da área norte de Lisboa, uma vez que o panorama é muito idêntico em todas,  e esse 
número de pessoas que para uma situação normal é suficiente, para uma situação de crise como a que 
estamos a viver não está a ser suficiente, e não estão a conseguir fazer os tais inquéritos epidemiológicos 
com a rapidez necessária, para identificar imediatamente e para intervir imediatamente junto dos 
contagiados. 
Nessa mesma reunião também foram informados que existem alguns atrasos por parte de alguns 
laboratórios na apresentação dos resultados dos testes, sendo que uns respondem em vinte e quatro 
horas e outros não, portanto, e sobretudo quando se trata daqueles rastreios mais massivos que são feitos 
em alguns setores, e recordou que foi feito na construção civil e em alguns estabelecimentos industriais, 
a diferença de um dia para dois dias na obtenção dos resultados pode ser determinante para o aumento 
do número de contágios, porque se a pessoa não sabe, e a grande parte dos novos contágios são de 
pessoas assintomáticas, ou seja, se o próprio não conhece que está infetado faz a sua vida normal e corre-
se o risco de novas infeções. 
Depois também são, naturalmente, identificados alguns problemas a que chamaria de estruturais e que, 
de alguma forma, explicam a disseminação da doença. Tem-se falado muito na questão dos transportes, 
e ainda ontem as declarações dos responsáveis, incluindo o próprio Presidente da República, falavam 
nisso e continua a apontar-se que muitas das infeções ocorrem no local de trabalho, ocorrem, 
eventualmente, também nos transportes, e sabem que têm uma questão com os transportes na Área 
Metropolitana porque não desconfinaram com o mesmo ritmo que os trabalhadores, portanto, nas horas 
mais críticas de ponta andam em sobrelotação em relação áquilo que seria desejável e necessário nestas 
circunstâncias, e depois também todos identificam, e alguns estudos que têm tentado ser feitos neste 
moimento, as questões da habitação como muito relevantes para o aumento do número de casos. E o que 
a habitação tem a ver com isto é pelo facto de estarem a falar de uma habitação muito característica da 
classe trabalhadora portuguesa, portanto, apartamentos pequenos, por vezes com famílias grandes e o 
que ocorre, pelo menos do conhecimento que têm disso pela Autoridade de Saúde, é que quando há um 
elemento infetado seja no transporte, no trabalho, ou noutra circunstância, rapidamente, em casa, a infeta 
também a família e são logo quatro, cinco ou seis pessoas que coabitam no mesmo apartamento e que 
fazem com que estes números vão subindo. 
De qualquer maneira, aquilo que importa ressalvar e destacar, é que estão a ser procuradas medidas 
novas, estas restrições que foram impostas na Área Metropolitana eram pertinentes, não resolvem tudo, 
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e as autoridades de saúde e o Governo nunca afirmaram que toda esta subida de casos se devesse 
àquelas circunstâncias de alguns ajuntamentos e de algumas situações que não deviam acontecer, mas 
agora, naturalmente, essas situações também contribuem e é preciso tomar medidas e as medidas foram 
tomadas com estas regras que foram agora impostas, e esperam que isto marque o início do processo de 
travar esta situação na Área Metropolitana, que é mais acentuada, aliás, muito mais acentuada, naquelas 
freguesias e concelhos a norte de Lisboa, mas também não deixa de se registar um aumento, quase 
constante, de casos num conjunto de municípios da margem sul, entre os quais, naturalmente, a Moita. 
Há também um fator observável a olho nu, que é o facto de o crescimento do número de casos ser mais 
intenso e mais forte nos municípios que estão no primeiro anel em torno de Lisboa, porque são aqueles 
que têm ligações funcionais diárias. São dezenas de milhar de pessoas que se deslocam diariamente 
dentro desta região, que entram em interação entre si, que trabalham em conjunto, e há os tais fatores 
sociais que também são comuns a muitas zonas residenciais destes diversos concelhos e que explicam 
que, de facto, seja aqui que o problema tenha esta dimensão. 
Queria ainda dar algumas notas sobre questões que já foram aqui colocadas e que lhe parecem 
importantes, sendo a primeira, porque foram aqui referidas as questões da igualdade de género, para dizer 
que aprovaram na última reunião da Câmara Municipal o Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não 
Discriminação e que também já tinham submetido candidatura aos financiamentos que estão disponíveis 
no quadro da Área Metropolitana de Lisboa para a elaboração do Plano Municipal para a Igualdade e Não 
Discriminação no início deste mês, e que esperam que venha a ser aprovada, para que se dê mais corpos 
ao trabalho que de alguma forma, internamente, já se começou a desenhar, mas que através deste 
processo poderá ganhar um ritmo  que lhes permita ainda cumprir aquele que é o seu desiderato, que é 
rapidamente e até ao final do ano ter, pelo menos, preparado e pronto para discussão o tal Plano Municipal 
para a Igualdade e Não Discriminação. 
Disse que os dados do Gabinete de Apoio à Vítima, assim que os relatórios forem produzidos, serão 
disponibilizados, mas, até ao momento, o relatório final de dois mil e dezanove ainda não foi apresentado. 
Quis ainda referir uma questão que lhe parece importante, e que introduz já para deixar claro a todos os 
que os estiverem a ouvir, sobre o que a Câmara Municipal discutiu e deliberou na penúltima quarta-feira, 
relativamente às festas da Moita. Estão a dois meses e meio e as reações que, por vezes, têm surgido 
parecem esquecer isso e abordam o tema como se a festa fosse começar amanhã, e é preciso que fique 
muito claro, e isso foi dito na reunião e está na mente de todos e está claro para toda a gente da comissão 
de festas, da Câmara, de todas as instituições ligadas à realização das festas, que se as festas fossem 
amanhã, ou fossem para o mês que vem, não se realizariam nem festas, nem festejos, nem 
comemorações, nem nada, portanto, a situação em que estão não permite que ocorram festas. 
Todavia, não estão a falar de uma festa amanhã, nem para o mês que vem, estão a falar de uma festa que 
tinha data prevista de início em onze de setembro, ou seja, daqui por dois meses e meio. Para dar alguns 
termos de referência, é três semanas depois de se prever a realização em Lisboa da fase final da Liga dos 
Campeões, em que ainda não foi decidido se terá ou não público. É também na data prevista para o reinício 
do ano letivo presencial, como já foi afirmado pelo senhor Ministro da Educação, e o senhor Ministro e o 
Governo não são tolos, portanto, quando estão a prever que o ano letivo se inicie e se inicie 
presencialmente, estão a prever que a situação evoluirá de forma favorável e que isso é possível porque, 
naturalmente, se a situação não evoluir como todos desejam, e estão a trabalhar, não acontecerá- 
O cerne daquilo que discutiram e chegaram a aprovar nessa reunião foi, exatamente, esse. O que está ali 
expresso é a vontade de poder assinalar o período das festas e assinalá-lo com um período temporal que 
não vá além dos cinco dias e que não coincida com os fins de semana, portanto, iniciando-se no domingo 
treze, domingo da procissão, e podendo ir no máximo até quinta-feira, com um programa mínimo que não 
crie condições para ajuntamentos que ponham em causa a saúde pública, com uma animação 
absolutamente mínima, e ficou escrito naquilo que aprovaram que se mantem a incógnita quase até ao 
último dia. Nas semanas imediatamente anteriores, a partir da última de agosto, terá que ser apresentado 
um plano detalhado pela comissão de festas que se adeque às condições da altura e, naquela altura, 
saberão quais vão ser as condições que têm, e elas estão a mudar todos os dias, ninguém consegue 
prever, exatamente, quais serão as restrições ou as liberdades que terão no final de agosto. 
Terá que ser apresentado esse programa detalhado, terá que obter parecer favorável da Direção Geral da 
Saúde e ser, naturalmente, aprovado pela Câmara Municipal e, mesmo assim, só nesse caso é que se 
realizarão os tais festejos, o tal assinalar da festa. Não é a festa, é um assinalar da festa. Não é uma festa 
como a que conhecem, não tem largadas, não tem espetáculos, muito menos tem a tarde do fogareiro, 
não tem nada daquelas coisas que têm as festas que todos conhecem, é apenas assinalar, da forma que 
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for possível na altura- E também está expresso na deliberação que tomaram que a avaliação é permanente, 
ou seja, se no primeiro dia as coisas não se controlarem como será necessário ou haja algum facto 
subsequente que determine que é preciso cancelar, cancela-se. Em qualquer momento, cancela-se, 
interrompe-se, pára. A saúde, a proteção da saúde pública está, naturalmente, primeiro e o que quiseram 
expressar, e porque pensaram que era importante dizer à comissão de festas o que é que pretendiam, que 
era importante dizer à população da Moita o que pensam, até para travar as muitas especulações que já 
por aí corriam, e aquilo que foi aprovado foi apenas isto, uma vontade de, em dois mil e vinte, poderem 
assinalar as festas, não fazendo a festa da Moita, é outra coisa, mas assinalar as festas se, se e se, na 
altura, as condições o permitirem, portanto, é isto e nada mais que isto que foi aprovado. 
 
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 Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra para reconhecer o trabalho da Câmara Municipal da Moita e de outras entidades suas 
parceiras no trabalho no município e também para dizer, porque o senhor Presidente não referiu, e até 
porque o relatório é longo, que também houve obras, houve obras de manutenção, obras para resolver 
alguns problemas de trânsito, e isto relativamente à freguesia da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, 
mas também pediu a palavra porque pensa que devem haver aqui alguns relatos diretos, uma vez que 
estão numa Assembleia Municipal e todos os membros devem conhecer. 
Desde o início da pandemia que a Câmara Municipal da Moita, ao lado de outras entidades, tem tentado 
dar a resposta possível e a resposta adequada a este problema. Nunca passaram por isto, não é fácil, e o 
relato que aqui vai fazer pretende dar conhecimento a algumas pessoas, quer por confinamento, quer por 
não acompanharem tanto, porque nem toda a gente tem necessidade de acompanhar, e ainda bem, 
porque nem todos os eleitos da Assembleia Municipal têm que estar a acompanhar tudo. 
A primeira situação que pretende relatar está relacionada logo com o primeiro caso que tiveram, em que 
as autarquias foram chamadas a intervir, e foram chamadas a intervir, o que é natural, na coordenação 
do apoio social, ou pelo menos para tentar que as pessoas tenham apoio social a tempo e horas, e reiterou 
“a tempo e horas” porque é impossível o Governo ou a Segurança Social garantirem apoio social “a tempo 
e horas”. Estabeleceu-se assim uma rede social solidária entre o município, as juntas de freguesia, a 
autoridade de saúde, as IPSS, a PSP, com um papel extraordinário, forças que saúda e agradece, em nome 
de todos, para arranjar uma forma de tentar chegar a toda a gente. 
Não podem dizer a ninguém “estás infetado, fica em casa” ou “estás confinado, ficas em casa, e espera 
lá quinze dias, mesmo que não tenhas comida nem medicamentos, que isso passa”, porque as pessoas 
precisam de medicamentos, precisam de comida e foram, principalmente, as juntas de freguesia e as IPSS 
que fizeram este trabalho. Agora não é muito complicado, mas ao princípio era e lembra-se que, quando 
foram entregar o primeiro destes cabazes, foi complicado, e todos se desinfetaram, porque também têm 
família, mas aquilo era pesado. Portanto, queria, em seu nome, permitam-lhe a imodéstia, agradecer aos 
autarcas de freguesia, porque muitos dos autarcas fizeram isto na própria pessoa e com os funcionários 
das juntas de freguesia e também aos trabalhadores e autarcas da Câmara Municipal da Moita que sempre 
estiveram, e não só através do telefone, a acompanhar tudo. E, quando diz autarcas, está-se a referir, sem 
nenhum problema e até valoriza, ao trabalho que foi feito pelo executivo municipal, nas suas várias 
vertentes, que acha que deu a resposta possível e adequada, e aqui, para que não restem dúvidas 
nenhumas, está a falar de todos os partidos representados, porque acha que todos fizeram o possível. Nas 
freguesias é diferente, mas é o que é. 
Também as IPSS fizeram um trabalho muito generoso, e não lhe cabe a si dizer mais nada, mas muito 
generoso e com sacrifício pessoal, porque nem toda a gente que testou o Covid deu negativo e há pessoas 
que estiveram, neste trabalho, a levar medicamentos e a levar alimentos a pessoas que testaram positivo, 
e não andaram em festas, andaram a tentar que não se infetassem outras pessoas e acha que deve ser 
dada uma palavra positiva a estas pessoas que gostam tanto do concelho como eles. 
Ainda hoje, e não lhe levem a mal, souberam que havia uma marcação de um jogo de futebol e as forças 
de segurança tentaram intervir, os autarcas que souberam tentaram intervir, falaram com as pessoas que 
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estavam a tentar marcar o jogo e esperam que não haja. Aqui aproveitou para dizer que não entra naquela 
linha para dizer que “os jovens são assim, os jovens são assados”, porque se lembra que quando tinha 
dezassete ou dezoito anos se lhe dissessem para estar fechado em casa três meses não o fazia, e têm 
que perceber que os jovens veem as coisas de outra maneira e não é crime, porque estarem confinados 
quer em casa, quer nas ações, é complicado para a juventude e a característica da juventude é estar juntos 
a fazer coisas. Têm que perceber isto e não os devem criticar, mas sim falar com eles, tentar chegar a eles 
e convencê-los que há determinado tipo de comportamentos que são os mais adequados, mas é convencê-
los e não dizendo que são irresponsáveis, ou que são eles os culpados. Não, somos todos responsáveis e 
se, de alguma forma, alguma geração não responder tão bem às coisas a falha também é da que a 
antecedeu, ou da outra, portanto, deve haver aqui alguma compreensão. 
Quis ainda fazer uma referência à questão dos dados, e isto acontece de vez em quando, o que é normal, 
porque não concorda com algumas declarações proferidas pelo senhor Presidente da Câmara. Valoriza 
muito o seu trabalho, mas não concorda e, na sua opinião, acha que não podem olhar para a Área 
Metropolitana de Lisboa e não terem aqui um padrão. Há aqui um padrão de mobilidade, que referiu, e 
está correto, mas os números do distrito de Setúbal não são nada semelhantes aos números que se 
verificam naquele “coração” de freguesias que foram apontadas e, na sua opinião, houve aqui falta de 
coragem política para tratar o que é diferente de forma diferente, o que não aconteceu no Seixal. 
Todos se lembram, perfeitamente, que o Governo ordenou que soldassem cafés no Seixal, num caso que 
gerou dezasseis testes positivos. Dezasseis testes positivos na Quinta da Jamaica. E não concorda, mas 
também é livre e cidadão e sabe o que é que está a dizer, porque não viu isso em Reguengos, com sessenta 
ou com cem casos, e muito menos viu em Lagos, nem na Quinta da Marinha, nem em Vale de Lobos, nem 
onde fosse. E parece-lhe a si que é fácil “pôr toda a gente no mesmo barco, naquele rio, nas ondas”, mas 
não é verdade e acha que o Governo não teve coragem para tomar as medidas certas para os locais certos. 
O que precisam, para quebrar algumas cadeias que possam haver, porque tem a certeza que há cadeias 
no concelho, porque há padrões e porque conhece alguma coisa, o os padrões que vêm aí, porque a maior 
parte das pessoas daqui que apanha Covid são trabalhadores, são daqueles trabalhadores que saem de 
casa às cinco da manhã, vão para Lisboa limpar hospitais, limpar empresas, apanham transportes 
públicos, são trabalhadores. Não conhece, e conhece alguma coisa, malta que foi para a festa, o que 
também há, mas é muito pouco, portanto, o que devia ter sido tomado, há semanas atrás, eram medidas 
para aumentar o número de carreiras nos transportes, não é agora, agora já vão tarde. 
E deviam ter sido vistas as condições de habitação das pessoas, porque também sabe de uma coisa que 
não lhe parece correto, mas que não vai denunciar porque não é ninguém para estar a julgar e, se calhar, 
se fosse o próprio a decidir também não decidia de maneira diferente, mas há aqui questões de falta de 
controlo de alguns voos. Sabem que ocorreram voos de vários países que têm ligação com Portugal que 
trouxeram infetados, alguns dos quais foram colocados aqui na freguesia e isto não lhe parece bem. Não 
está a dizer que as pessoas não têm que vir, porque acha que devem vir e que devem que ser solidários, 
mas se têm essas estruturas, e a Câmara Municipal da Moita tinha uma como há em Lisboa, aqueles 
hospitais de campanha, acha que as pessoas quando vêm e têm problemas devem ser lá confinadas com 
uma quarentena e quando estivessem bem vinham. 
Cada país, cada cultura, tem a sua forma de lidar com estas coisas e há culturas que se realizam, e bem, 
porque é assim que a história o determinou, em junção, em conjunto, não é os nórdicos serem mais 
afastados e os africanos comemoraram mais juntos, e não tem mal, são coisas diferentes, são coisas que 
valorizam, mas acha que não se pode trazer pessoas infetadas ou, pelo menos, que se detete a infeção 
aqui em Portugal, e depois colocá-las numa casa e dizer “fica lá aí sossegadinho que alguém Vai tratar de 
ti”, porque as pessoas não respeitam. 
Outra nota que quis dar, reforçando o que disse o senhor Presidente da Câmara Municipal, é que há casos 
de testes que só se conhecem três, quatro, cindo dias depois, sem limitação de confinamento e as pessoas 
saem e até vão trabalhar. E há um trabalho da Autoridade de Saúde muito importante, mas a Autoridade 
de Saúde não pode chegar e “amarrar alguém a uma cama”, e tem conhecimento de pessoas que foram 
trabalhar infetadas, e assim é complicado. Não lhe parece bem, e aí tem que ser melhorado, que um teste 
demore três, quatro dias, porque agora melhorou um bocado, mas houve alturas em que era cinco dias e, 
como as pessoas não têm que ficar confinadas, podem infetar outras, as que forem. 
Para terminar, quis dizer que a resposta, até hoje, porque amanhã pode ser diferente, que o município da 
Moita deu, com todos os parceiros, PSP, GNR, freguesias, IPSS’s, bombeiros, voluntários, sobre os quais 
não falou, mas houve grupos de voluntários que fizeram um trabalho que as autarquias e as IPSS não 
conseguiram fazer, e pensa que é um trabalho altamente meritório e ao qual não se pode exigir mais, 
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porque atravessa todas as competências que qualquer uma destas entidades tem. Não é competência da 
junta de freguesia levar comida a casa, nem medicamentos, e também não é competência da PSP, que é 
uma coisa extraordinária, ir lá verificar, todos os dias, se a pessoa está ou não confinada. 
Portanto, com os meios que tinham antes, que eram insuficientes, como o senhor Presidente da Câmara 
disse, fizeram todos um trabalho que é aceitável e que é aquele que é possível, pelo que todos, sem 
exceção, devem merecer o reconhecimento da população do concelho da Moita, e isto é válido para todos 
os concelhos do país, porque não acredita que os autarcas, os trabalhadores, estas IPSS’s, as pessoas 
que trabalham nos bombeiros, as direções, não tenham feito por todo o lado o que fizeram aqui, que foi o 
melhor, mas com muito sacrifício e acha que deve ser valorizado por todos e deve ficar registado e, da sua 
parte, apresentou um obrigado a todos porque tem a certeza que, sem este trabalho, a situação era mesmo 
muito, mas muito, mas muito pior. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Disse que no passado dia vinte e oito de abril realizou-se uma reunião da Comissão de Ambiente, 
Infraestruturas, Equipamentos Urbanos, Mobilidade e Proteção Civil, com a presença do senhor Presidente 
da Câmara, do senhor Presidente da Assembleia Municipal e do senhor vereador da Proteção Civil. Nessa 
altura, o senhor Presidente da Câmara disse que as movimentações dos autocarros do município estavam 
suspensas e passados três dias o autocarro foi identificado numa manifestação da CGTP. Porque esta é a 
primeira sessão depois dessa data, questionou como é que foi feita essa cedência e se foi um autocarro 
ou se foram dois, no sentido de esclarecer e para que as pessoas percebam. 
Sobre o transporte rodoviário, e sabendo que a partir do dia um de julho vai existir um reforço no transporte 
rodoviário até noventa por cento, questionou se existiram contactos com a AML e qual vai ser o reforço 
das carreiras aqui no concelho. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Começou por dizer que a preocupação do PS é com os trabalhadores e, neste caso, mais uma vez, fica 
aqui demonstrada que a preocupação é o 1º de Maio da CGTP, e fez a sua declaração de interesses porque 
foi no autocarro da Câmara à manifestação do 1º de Maio, com muito orgulho, a defender os interesses 
da sua classe, e num momento em que ela é bastante atacada, portanto, se aparecer no facebook ou 
nesses sítios que não costuma frequentar, fica já aqui declarado que foi no autocarro com muito orgulho 
à manifestação da CGTP, convocada como normalmente é convocada. Tem muito orgulho em participar 
no 1º de Maio porque foi num 1º de Maio que o seu avô foi preso e, tradicionalmente, antes do 25 de Abril, 
o 1º de Maio acontecia na cidade da Covilhã, de onde é originário, e o seu avô, não o avô comunista, mas 
o outro, foi preso porque estava a participar nas comemorações do 1º de Maio e faz questão de participar 
junto daqueles que acha que o representam, que é a CGTP. 
Portanto, independentemente da forma como o autocarro foi cedido, só tem a agradecer porque acha que 
é na defesa dos interesses da população do concelho e dos trabalhadores do concelho, e que fique aqui 
vincado que esta é uma posição de classe. Para quem não percebe o que é a classe, disse que estão 
mesmo a falar de conflito de classe, não é de classe média, nem nada disso, porque as coisas foram 
avançando nesse sentido, estão a falar do conflito de classes e ali estava, em concreto, o conflito de classe. 
E é importante falarem aqui, já que não o fizeram na altura, que o 1º de Maio da CGTP não teve nada de 
ilegal. Os elementos que foram e atravessaram as pontes do Tejo, uns pelos seus meios, outros pelos 
transportes que foram organizados pelas organizações sindicais, não fizeram nada de ilegal. Cumpriram a 
lei, exatamente, como estava previsto, e todos viram que estavam com distanciamento social, com as 
máscaras, com o gel, ao contrário do que é tradicional no 1º de Maio da CGTP, que é uma festa de 
trabalhadores, com milhares e milhares de pessoas, com comes e bebes, que fizeram muita falta, mas 
que não foi possível naquele momento, um bocado à luz daquilo que se prevê vir a ser a festa da Moita. 
É um assinalar de uma posição, uma posição de classe em que os trabalhadores decidiram, no seu Dia 
Internacional, moverem-se para o sítio onde, tradicionalmente, estão e acha que a Câmara esteve muito 
bem, ainda que não saiba quais foram os moldes porque essa não foi uma das suas competências, mas 
acha muito bem que se festeje. 
Relativamente ao trabalho desenvolvido nos últimos meses, que é o que está aqui a ser analisado, gostava 
de destacar, porque participou numa reunião da Comissão de Saúde desta Assembleia que, na sua 
opinião, pecou por tardia, mas onde teve oportunidade de manifestar esta sua opinião, que concluiu que 
a Câmara Municipal e todos os elementos envolvidos nesta tarefa, que é uma tarefa que não é da 



   Página 32 de 36 

competência do município, e as pessoas que não tenham ilusões porque não há nenhuma câmara 
municipal no nosso país que tenha competências para dar respostas áquilo que estão a enfrentar, na 
opinião do senhor delegado de saúde, que é aquela pessoa que está, realmente, no terreno e é ele que 
tem competências e sabe o que é que tem que fazer para dar resposta a esta situação, a Câmara Municipal 
da Moita teve um comportamento exemplar, acompanhando, desde o primeiro dia, todas as situações, 
algumas já aqui relatadas pelo seu camarada de bancada Nuno Cavaco. 
Os seus camaradas sabem o que pensa sobre isto e sobre este exceder de competências do município, e 
isto vai trazer consequências porque, no fundo, o que assistiram aqui nestes dias foi a uma transferência 
de competências já sem dinheiro à frente, pelo que também questionou se o município já foi ressarcido 
do investimento que foi feito, quer em vacinas, quer em EPI’s, quer em todos ao materiais que foram 
adquiridos na adequação à nova situação, porque se isto for como o ADAPTA podem “esperar sentados”. 
Se for como o ADAPTA podem “esperar sentados” pelos apoios. 
Quis destacar também como positivo, e isto não se passou em todo o país, a questão da manutenção dos 
mercados em funcionamento, e o trabalho dos trabalhadores desse setor, porque acha que faz toda a 
lógica que isso tenha acontecido. Houve outras autarquias que entenderam que essa não era a melhor 
solução, mas não faz sentido, no nosso país, os privados estarem a lucrar com esta situação e agravar-se 
mais a situação destes pequenos produtores, e acha que esta também é uma medida de destaque da 
Câmara e dos seus trabalhadores. 
Hoje já aqui falaram muito dos trabalhadores, nos documentos apresentados pela CDU, pelo MM e pelo 
BE, mas é importante falaram aqui que houve muito no país a questão de valorizar o trabalhos dos 
profissionais da saúde, que deve ser valorizado na sua remuneração, nas suas carreiras, etc., etc., não é 
com palminhas como já aqui foi dito, mas é importante perceberem que a maior parte dos outros 
trabalhadores nem sequer têm noção daquilo com que estão a lidar e, por isso, esta questão da Câmara 
Municipal ter tido que testar os seus trabalhadores para os tranquilizar é também sintomático do que estão 
aqui a falar, porque os trabalhadores da recolha do lixo não têm o mesmo nível de conhecimento sobre o 
problema que têm o médico ou o enfermeiro que está no Serviço Nacional de Saúde a defender-nos da 
pandemia. E eles estiveram lá todos os dias, porque a si o lixo não chegou ao cimo do bidon, portanto 
também aqui é, mais uma vez, de destacar o trabalho feito, porque a recolha do lixo não parou, o 
fornecimento de água não parou e, como costuma dizer, nem é uma questão de valorizar, porque esse é 
o trabalho da Câmara que o cumpriu numa situação mais difícil, com muita pressão e muitas dificuldades, 
o que faz com que nem sequer queria estar nas suas posições. 
Quis destacar também que o concelho não parou, e o senhor já aqui não está, mas continua-se a ver 
investimento no concelho, neste caso investimento privado, que está a incomodar as populações e é 
importante terem isso em consideração, mas estão a falar do investimento privado de maior montante no 
distrito de Setúbal, e que supõe que vá ter impacto neste concelho nos próximos vinte ou trinta anos, ao 
contrário daquilo que é aqui propalado. Ainda assim, o concelho, como diz o senhor Presidente e é uma 
frase que também gosta de citar, que é de um cientista primário, “a terra move-se” e continua a existir. 
Mesmo pequenas obras interessantes que, neste momento, em que também estão mais dentro do 
concelho, se veem, e destaca a questão do Gaio-Rosário e a sinalética que foi completada e que acha que 
é interessante mesmo para os locais e depois, quando estiverem mais abertos aos que vêm de fora 
também será importante. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Disse que junto à nova urbanização que está na estrada do Esteiro Furado, que vai dar ligação ao Rosário 
e ao Gaio, existem raízes que levantaram o pavimento, e porque já está assim há muito tempo gostava de 
saber se estão previstas medidas para evitar que esta situação aconteça. Situação idêntica acontece com 
a estrada dos Quatro Marcos, e quer num quer noutro caso, a circulação de viaturas automóveis, e não só, 
é posta em causa, e uma vez que se trata de situações que existem há muitos anos, o que não percebem, 
gostava de saber se a autarquia tem alguma media pensada para resolver esta situação com brevidade. 
Outra situação que lhes tem chegado ao conhecimento, através de queixas de munícipes, é o facto de, na 
Baixa da Banheira, existirem zonas onde há muitas baratas e também gostava de saber o que é que está 
a ser feito ou o que vai ser feito para isto ser solucionado. 
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Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Começou por também fazer a sua declaração porque não foi à manifestação do 1º de Maio, mas não foi 
porque a sua esposa estava a trabalhar e ficou com os filhos. Se não fosse esse caso, também estaria no 
1º de Maio, não sabe se no autocarro da Câmara ou se noutro meio de transporte qualquer, mas não 
faltaria. 
E porque, realmente, “a terra move-se” perguntou ao senhor Presidente se poderia dar indicações acerca 
do estado em que está o processo de substituição da iluminação pública e para quendo se prevê o fim dos 
trabalhos, e em que ponto está o plano de asfaltamentos que supõe estar para começar brevemente, 
Questionou ainda, perante as notícias de um apoio governamental para a cultura, que seria distribuído 
para os municípios, se o município tem conhecimento de como é que esse apoio pode vir a ser feito e se 
está a pensar aproveitar este meio. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara para prestar os 
esclarecimentos solicitados. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que ia referir duas ou três questões que não referiu inicialmente e que, de alguma forma, já foram 
aqui abordadas, como o destaque que o senhor Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira fez, e fez com toda a justiça, e que quer reforçar à rede social concelhia porque, de 
facto, a rede social que envolve as autarquias, as IPSS’s e instituições públicas, numa situação destas 
demonstrou toda a sua importância e demonstrou a vitalidade que tem, no caso concreto, no concelho. 
As IPSS’s, particularmente as que trabalham com a terceira idade e com o apoio alimentar, foram 
chamadas a dificuldades acrescidas muito grandes, tiveram que se adaptar às condições de segurança 
dos seus trabalhadores, e a verdade é que, ate hoje, não houve problemas nos nossos estabelecimentos 
residenciais de idosos, quer nos trabalhadores, quer nos utentes, com uma exceção muito, muito, muito 
recente, e que nem é numa IPSS, porque nessas não houve, até agora, problemas com o Covid. 
Também a busca de apoio alimentar cresceu muito e as nossas IPSS estão a dar resposta, articulando 
com as autarquias e a Segurança Social, porque se mantém o rigor na atribuição destes apoios, que é 
fundamental e, numa situação destas de crise que estão a viver, se calhar, é ainda mais importante que 
se garanta que se dá a quem precisa e a todos aqueles que precisam, portanto, aqui a colaboração dos 
serviços da Segurança Social tem sido fundamental. 
Foi criada na Câmara Municipal, logo em março, uma linha de apoio, de encaminhamento, em que foi a 
Divisão de Assuntos Sociais que assegurou o atendimento e o funcionamento da linha, mas o fundamental 
é esse trabalho de retaguarda que estava por trás, porque tudo o que chegava à linha era depois 
encaminhado quer para as juntas de freguesia, quer para as IPSS’s, quer para a própria Segurança Social, 
portanto, este trabalho em rede foi o que, de facto, procurou dar respostas. 
A Câmara Municipal procurou apoiar com equipamentos de proteção individual, que foi a grande 
dificuldade no primeiro mês e meio, não só pela questão do custo, que disparou, mas mesmo pela questão 
de encontrar fornecimento e fornecedores, porque nem mesmo as câmaras conseguiam. Como se 
recordam, houve uma encomenda feita em conjunto com os dezoito municípios da Área Metropolitana que 
veio diretamente de um avião furtado na China, que foi a maneira de receberem mais rapidamente 
equipamentos em quantidade adequada, porque os fornecedores comerciais não estavam a dar resposta, 
entretanto, essa situação foi ultrapassada. 
Também apoiaram as IPSS’s com um apoio extraordinário, de duas formas, ou seja, aprovaram e 
atribuíram imediatamente todos os apoios que, normalmente, são dados ao longo do ano às instituições 
sociais e às instituições de cultura e recreio, porque era fundamental que as instituições tivessem esta 
liquidez para enfrentarem aqueles tempos mais difíceis que, na altura, se estavam a iniciar e, entretanto, 
já começaram a aprovar apoios extraordinários, como sucedeu na última reunião da Câmara, em que 
aprovaram um apoio extraordinário às instituições sociais e, numa próxima reunião,  provavelmente, já na 
próxima, irão fazer algo semelhante para a cultura e recreio, porque também as dificuldades que estas 
instituições do movimento associativo em geral estão a passar são muito significativas. 
Porque foi aqui referida a questão dos transportes, e a  propósito ainda de uma discussão no Relatório e 
Contas, quis dar uma nota sobre o aumento das transferências do orçamento de Estado, que é verdade 
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que houve e ainda bem que houve e, mesmo assim, ainda não estão no cumprimento integral da Lei de 
Finanças Locais, mas estão a dar os passos para lá chegar, tal como está previsto na nova lei e, por aí, 
está bem, mas vale a pena terem o dado de que o aumento foi, quase todo, sobrou um bocadinho, 
consumido com uma transferência de competências para as autarquias, que aconteceu sem ter esse 
nome, mas que é, objetivamente, uma transferência de competências, ou seja, os municípios portugueses, 
a partir do ano passado, no caso da Área Metropolitana de Lisboa, passaram a ter que assumir uma fatia 
muito significativa dos encargos com os transportes públicos e para a Moita, no ano passado, que foi só 
de abril a dezembro, foram mais de seiscentos mil euros. Este ano são perto de oitocentos mil e já está 
previsto, nos termos do concurso que está a decorrer, para aquilo que se estima que vá resultar de 
encargos, que para o município da Moita se aproxime muito de um milhão de euros por ano, portanto, foi 
uma transferência de competências. 
De facto, este encargo não existia em dois mil e dezoito, passou a existir em dois mil e dezanove, por força 
da lei, por força da necessidade de dar, de facto, resposta aos transportes metropolitanos e aquilo que se 
fez foi uma revolução muito positiva nos transportes, mas só aconteceu porque os municípios tiveram que 
se “chegar à frente” de forma muito significativa e depois, entretanto, o Governo também acabou por criar, 
prevendo no orçamento de Estado, o PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária, e é a conjugação 
deste dinheiro público, por via do orçamento de Estado e por via dos municípios, que está a permitir e que 
vai permitir que os transportes públicos tenham, efetivamente, a tal revolução que há tanto tempo era 
necessária. 
Este período foi muito difícil, tal como em todo o resto da atividade económica, os transportes públicos 
“confinaram”, se lhe permitem esta expressão que serve um bocadinho para tudo, e em março e abril 
houve uma redução enorme da oferta de transportes públicos. Uma redução que a Área Metropolitana de 
Lisboa rapidamente começou a afirmar que estava além daquilo que era legítimo, uma vez que o 
financiamento público se manteve integralmente, e os cálculos que a Área Metropolitana faz para esse 
financiamento público garantem entre quarenta a cinquenta por cento da receita normal dos operadores 
de transportes públicos, portanto, aquilo que se entendia é que a oferta nunca devia ter reduzido abaixo 
disso, mas a verdade é que reduziu, nalguns sítios muito. Também aqui vale a pena referir a diferença 
entre o setor público e o setor privado, porque das empresas onde os transportes funcionaram melhor, 
apesar dos problemas que têm, designadamente, a ferrovia, mas foi aí onde houve menos reduções, onde 
o serviço público, ainda assim, foi mais garantido e nos operadores privados quase desapareceu, houve 
carreiras que desapareceram integralmente. 
E já todo o mês de maio e o de junho têm sido uma luta muito grande, uma discussão muito acesa com os 
operadores para que eles reponham, de facto, os transportes,  e a reposição tem acontecido muito devagar 
dando origem àqueles problemas que se têm visto nas notícias nos últimos dias, praticamente, 
diariamente se vê os problemas com os transportes e a grande aglomeração de pessoas, sobretudo às 
horas mais cedo da manhã, a partir das cinco, seis da manhã os transportes vão todos cheios para Lisboa, 
dos vários pontos de origem, seja da margem norte, seja daqui, os transportes vão cheios e ninguém se 
atreve a dizer que este aumento de casos não terá também alguma relação. Naturalmente, não será essa 
a única origem, mas terá, seguramente, uma relação. 
Chegaram a um entendimento a partir do dia um, mas o único entendimento possível, infelizmente, foi 
“meter mais dinheiro”. Perdoem-lhe a expressão, mas ali “só há palhaço quando há moedinha” e foi isso 
que aconteceu. O Estado teve que se “chegar à frente”, muito à frente, mas a realidade é que não se 
estava a conseguir dar resposta por outra via e os operadores privados, alguns, senão quase todos, 
estavam numa posição de força, num braço de ferro que a todos estava a prejudicar e teve que ter esta 
solução, que só acontecerá a partir do dia um e, como foi dito, o ideal é que tivesse acontecido há um mês 
atrás, mas a verdade é que não foi possível. Houve um acompanhamento permanente, uma ligação 
permanente, houve reuniões em que participaram os municípios, a Comissão Executiva da Área 
Metropolitana, os operadores, designadamente, os TST, com discussões, como disse há pouco, bastante 
acesas, e esse acompanhamento permanente que houve tem agora este resultado. Os noventa por cento 
são noventa por cento, porque não têm ainda informação de como é que vão estar, exatamente, as 
carreiras, e aquilo que se entende e que irão defender, caso não aconteça por iniciativa do próprio 
operador privado, é que se admite que nalgum período do meio do dia possa haver alguma redução da 
frequência, mas todas as linhas têm que ser repostas e a oferta, sobretudo, às horas de ponta, tem que 
estar dentro do normal. 
Quanto à questão colocada sobre o 1º de Maio disse que decorreu como o senhor Primeiro-ministro referiu, 
a senhora Ministra da Saúde referiu, a Direção Geral de Saúde referiu, que foi dentro das regras, dentro 
da lei, dentro da legitimidade e foi dentro dessas coisas todas que a Câmara Municipal fez aquilo que faz 
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todos os anos, permitir aos seus trabalhadores, ao sindicato, que utilize um transporte para ir ao 1º de 
Maio. O transporte foi usado cumprindo todas as regras de segurança exigidas, e vale a pena lembrar que 
no nosso país nunca cessaram os transportes públicos. Havia regras e as regras foram cumpridas, e vale 
também a pena lembrar que é inaceitável que se compare isto com a cedência de autocarro para irem dar 
um passeio, ou para quarentas pessoas irem ver um jogo de futebol o que, por acaso, nem aconteceu, 
porque todos os desportos estão cancelados, logo não havia sequer cedências aos clubes para irem às 
suas competições desportivas como todos os fins de semana, em período normal, acontece, portanto, não 
há comparações possíveis, esta foi uma situação única, o 1º de Maio é uma vez por ano e aconteceu, e 
aconteceu, no seu ponto de vista, muito bem, com a autorização de quem tem que autorizar, na Câmara 
quem autoriza estas coisas é quem tem que autorizar. 
Relativamente à estrada do Esteiro Furado disse que não está prevista uma reabilitação integral, existem 
algumas questões com raízes que têm que ser aferidas, mas também têm que se envolver os proprietários 
dos terrenos e não há ali uma relação fácil, nem um contacto fácil, porque quase todos os proprietários 
não são sequer residentes, mas é uma situação que terão de procurar minorar. Já em relação à estrada 
dos Quatro Marcos. Está anunciado, está aprovado pela Câmara, já veio à Assembleia o empréstimo e a 
lista das vias que vão ser intervencionadas no programa de repavimentações, que incluiu a estrada dos 
Quatro Marcos. 
Aproveitou para responder à questão sobre o ponto em que está o programa de repavimentações e disse 
que está a chegar ao fim o prazo de resposta do Tribunal de Contas, que crê ser na próxima semana, e 
assim que terminar o processo está pronto para avançar. Das duas uma, ou vem resposta antes ou vem 
deferimento tácito, como sucedeu há pouco tempo em que tiveram um caso de deferimento tácito, 
portanto, ou uma coisa ou outra, mas o prazo está a chegar ao fim e o processo avançará imediatamente, 
assim que esse prazo se conclua. 
Sobe a questão das baratas disse que estão a fazer aquilo que fazem todos os anos, recorrentemente, 
nesta época, e este ano um pouco mais tarde porque tudo está a acontecer mais tarde, quer na Câmara, 
quer nas próprias empresas, ou seja, estão a proceder à desbaratização que está a decorrer em todo o 
concelho. Mais de metade já está concluído, e tem informação que a Baixa da Banheira e o Vale da 
Amoreira já estariam e que hoje ia iniciar-se na Moita, portanto, é aquilo que fazem sempre. 
Quanto ao processo de iluminação pública disse que também este processo teve um atraso, porque teve 
um período de quase um mês em que, praticamente, parou. Entretanto, recomeçou, está a andar a um 
bom ritmo e em dois meses, ou talvez um pouco menos, estará concluído. 
Por último, sobre o apoio governamental à cultura disse que, de facto, houve uma referência a isso, mas 
que ainda não tem informação sobre os moldes da sua operacionalização. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia, deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, 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 quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era uma hora e quinze minutos do dia vinte e 
sete de junho de 2020. 
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O Presidente 
 
 

O 1º Secretário 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

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


