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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0004/XII/2020 

Sessão Ordinária de 25/09/2020 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
no Salão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários - Corpo de Salvação Pública do Concelho 
da Moita, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 

1º - Equipa para a Igualdade na Vida Local 
- Designação dos dois representantes da Assembleia Municipal; 

2º - Desafetação do Domínio Público Municipal 
 - Rua Camilo Castelo Branco – Baixa da Banheira; 
3º - Decretos-Lei sobre Transferência de Competências; 
4º - Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2020; 
5º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Renata Isabel Rego Rosa; 
- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Fernando Alves Fernandes Gaio; 
- António Augusto Jordão Chora foi substituído por Vítor Fernando Barros; 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por Humberto Manuel Martins Rosa; 
- Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus; 
- Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por João Fernando da Silva Soeiro; 
- Rui Pedro Neto Garcia foi substituído por Francisco da Conceição Feio; 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça foi substituída por Luís Carlos Ribeiro Soares; 
- 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 e Francisco Jorge 
Santos Oliveira. 
 
 
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 e Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Cidadão Eduardo Rocha 
Começou por referir que, como todos já devem ter reparado, se forem tentar marcar uma consulta no 
Centro de Saúde têm de ir para umas filas enormes, pelo que, podendo o tempo vir a agravar-se, deixou 
um apelo aos órgãos autárquicos para que interferissem  junto do arco ribeirinho dos centros de saúde 
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para que fossem tomadas algumas medidas, porque não podem marcar consulta pela internet, não podem 
marcar consulta a longo prazo, tem que ser consulta no próprio dia e, como tal, isto vai se complicar com 
o agravar do tempo, porque já não vão estar aqueles dias de bastante sol em que as pessoas tinham que 
andar ali a fugir para procurar uma sombra. Sabe que isto não diz, diretamente, respeito à autarquia, mas 
é uma apelo que faz para que interceda junto de quem tem que decidir, porque alguma medida tem que 
ser tomada, ou arranjar para ali um toldo, um corredor ou qualquer coisa, para que as pessoas se possam 
proteger do mau tempo. 
Acerca da carreira 333 que, como todos devem ter conhecimento, tinha um determinado funcionamento 
em que, inclusivamente, chegavam a partir carreiras da bomba da BP na Moita e que, de uma certa 
maneira, aliviava a carga das outras que vinham do Vale da Amoreira, conseguindo levar todos os 
passageiros. Atualmente, salvo erro a partir do dia 15 ou 17 de setembro, quando começaram as escolas, 
disseram que já iriam voltar ao horário antigo com todas as carreiras, mas pelo que lhe consta as pessoas 
continuam a ficar nas paragens horas e horas à espera. Ainda há pouco tempo, salvo erro na semana 
passada, houve uma pessoa que esteve das 6:30 até às 7:20 da manhã para apanhar o autocarro na 
urbanização de São Sebastião, e uma pessoa ir trabalhar sem saber a que horas é que chega é complicado. 
Sendo isto dependente da Área Metropolitana de Lisboa, da qual fazem parte, apelou ao senhor Presidente 
para que, ainda que este assunto já tenha sido falado várias vezes, mas mais uma vez, voltasse a insistir 
Junto de quem de direito para que esta situação se altere. 
Outra questão que quis abordar, um bocado à margem do concelho, mas que também interfere na vida 
das pessoas da Moita, é o parque de estacionamento do hospital do Barreiro. Há coisa de um mês e tal 
teve que ir com um familiar seu para as urgências às 3:20 da manhã, saiu às seis e tal da manhã e pagou 
3,80 €. Acha que isto é um roubo, e podem apresentar mil e uma razões, que o parque tem que ser 
ordenado e que tem que haver uma certa disciplina, mas esses valores são inadmissíveis, ainda por cima 
durante a noite. Esta receita tem a ver com a administração do hospital, tem a ver com o centro de compras 
ou de gestão dos hospitais a nível nacional, mas acha que aquilo está a interferir com a bolsa das pessoas. 
O próprio, por exemplo, se for lá de carro a opção que tom é estacionar no naquele hipermercado que 
abriu, salvo erro o ALDI. Mete lá o carro e depois vai para a consulta, mas isto é até o ALDI um dia decidir 
meter uma baia e só entra ou só sai se pagar estacionamento ou então tem que fazer compras no valor 
de x, ou qualquer coisa do género, e começam as pessoas a ter que ir fazer compras ao ALDI. 
Já esteve numa consulta externa de pneumologia que estava marcada para as 11:20 da manhã e foi 
atendido às 7:20 da tarde, já o segurança tinha fechado o edifício das consultas externas e lhe tinha dito 
para pedir à médica que lhe ensinasse o caminho para sair do hospital, e isto antes da pandemia. Logo, 
se tiver que pagar estacionamento por este tempo todo numa consulta externa, qualquer dia, paga o 
hospital sozinho, o próprio e todos os outros que lá vão, razão pela qual gostava que tomassem uma 
posição acerca dos valores que são cobrados no parque estacionamento do hospital do Barreiro, uma vez 
que os atinge. 
 
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 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Moção “Contra o processo de eleição indireta dos presidentes das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional e pela instituição efetiva das Regiões Administrativas”, apresentada pelo 
BE; 

B - Moção “Pela disponibilização de testes gratuitos a professores, assistentes operacionais e alunos”, 
apresentada pelo BE; 
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C - Moção “Pela implementação do Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco”, apresentada pela 
CDU; 

D - Recomendação “Dia Internacional da Juventude”, apresentada pelo PS; 
E - Saudação “Aos heróis do quotidiano”, apresentada pela CDU. 
 
Informou, uma vez que, de acordo com o regimento, têm uma hora para este período e que têm cinco 
documentos para discutir, iria atribuir dez minutos para cada documento, o que perfaz cinquenta minutos, 
e dez minutos para outras questões que se queiram colocar. 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Disse que apenas queria informar a Assembleia que na passada segunda-feira a Comissão Permanente 
de Ambiente, Infraestruturas e Equipamentos Urbanos reuniu com o senhor Presidente da Câmara, na 
biblioteca da Moita, e essa reunião serviu para dar conhecimento à Assembleia sobre o andamento do 
processo de remoção de amianto nas escolas existentes no concelho da Moita. 
 
Tomou a palavra João Miguel, Presidente da Junta de Freguesia da Moita 
No âmbito da sua eleição nesta Assembleia em representação da Junta de Freguesia ao Conselho 
Municipal de Educação, e uma vez que se realizou uma reunião no dia 8 setembro, quis prestar aqui 
algumas informações. Nessa reunião, foram manifestadas preocupações relativamente ao funcionamento 
das escolas, tendo em vista o défice de assistentes operacionais existentes nas escolas, uma preocupação 
manifestada por todos os diretores dos agrupamentos escolares do concelho, uma vez que o rácio 
estabelecido para o funcionamento das escolas não se coaduna com a situação atualmente existente, 
nomeadamente, com a pandemia. Preocupações que aumentam com os problemas relativamente ao 
posicionamento das escolas frente ao funcionamento dos refeitórios escolares, uma preocupação que não 
pode deixar de ser de todos, uma vez que nos refeitórios, como sabem, não se consegue alimentar 
ninguém com a máscara na boca e que os refeitórios têm limitações, quer de espaço, quer de funcionários, 
quer de funcionamento da própria escola, 
Para além desta preocupação que foi manifestada pelos diretores, relativamente à prestação deste serviço 
nas escolas, foi também manifestada no Conselho Municipal de Educação a necessidade da DGEST 
considerar o aumento do número de assistentes operacionais a funcionar nas escolas, de forma a que as 
refeições sejam asseguradas aos alunos e com condições de higienização dos próprios espaços. 
Quis também deixar aqui uma nota relativa à questão da substituição das coberturas de amianto, uma vez 
que foi proposto pelo governo a substituição dos telheiros das escolas, remetendo essa responsabilidade 
para os municípios portugueses. Segundo as informações que foram prestadas neste Conselho Municipal 
o valor de referência proposto pelo governo para a substituição das coberturas era de 55 € por metro 
quadrado, quando na realidade está muito longe daquilo que se passa atualmente no mercado. Hoje têm 
valores que rondam os 75 € por metro quadrado e, perante esta disparidade, a Câmara Municipal da Moita 
questionou a Administração Central sobre quem iria repor esta diferença para a substituição da cobertura 
e, pelo menos naquele dia da reunião, no dia 8 de setembro, a Câmara ainda não sabia nem tinha resposta 
da parte do Governo sobre quem é que iria repor estas diferenças de valores. 
Relativamente a estas matérias, na medida em que o prazo para a execução destas obras é de um ano e, 
tendo em conta a falta de respostas e tendo em conta que não existem no mercado, condições por parte 
das empresas que operam nesta área, para substituir centenas de coberturas pelo país, há uma 
preocupação acrescida para perceber como é que se consegue, durante um ano, dar resposta à 
substituição de centenas de telheiros e coberturas das escolas, nomeadamente, escolas do 2º e 3º ciclo 
e do secundário. Foi também dito no Conselho Municipal de Educação que nas escolas da 
responsabilidade da Câmara Municipal da Moita, tem sido feita a substituição das coberturas, 
nomeadamente, ao nível dos jardins de infância do 1º ciclo, o que já tem vindo a ser feito ao longo dos 
anos, e que falta muito pouco para ter cobertura integral. 
Houve também uma preocupação relativamente aos transportes escolares, na medida em que os horários 
das escolas sofreram muitas alterações e muitas adaptações, tendo em conta o cruzamento de alunos 
nas escolas, e havia a necessidade de averiguar junto das transportadoras a melhor forma para articular 
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estas diferenças que têm havido nos horários. Há alunos que estão a entrar muito cedo, há alunos que 
estão a entrar muito tarde, há alunos que estão a fazer transportes na hora do almoço para casa, porque 
também há a possibilidade de os alunos levarem a refeição para casa em takeaway, portanto, há uma 
preocupação acrescida no concelho da Moita para as transportadoras assegurarem os transportes 
escolares dos alunos  
De uma maneira geral, foi isto que se passou no Conselho Municipal de Educação e também quis deixar 
estas preocupações que existem com as crianças do concelho, e são milhares delas nas escolas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento 
A. 
 
Tomou a palavra Carmem Mafra do BE 
“Contra o processo de eleição indireta dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional e pela instituição efetiva das Regiões Administrativas 
Na sequência do Decreto-Lei n.º 27/2020, de 17 de julho e da Lei nº 37/2020 de 17 de agosto, vai ocorrer 
em 13 de outubro próximo a eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR). Como é sabido, aqueles normativos consagram um colégio eleitoral composto pelos 
presidentes e vereadores das câmaras municipais e pelos presidentes e membros das assembleias 
municipais da respetiva área territorial. 
As CCDR são serviços periféricos da administração direta do Estado, sob a direção do Ministério da Coesão 
Territorial em coordenação com outros ministérios. Têm importantes atribuições: para além de apoio 
técnico às autarquias locais, é missão das CCDR executar políticas de ambiente, ordenamento territorial e 
cidades e de desenvolvimento regional (abrangendo os programas operacionais regionais e outros fundos 
comunitários), assim como promover a atuação coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito 
regional. 
A eleição dos presidentes das CCDR em outubro próximo será feita por eleitos autárquicos. Porém, para 
além de nenhum autarca ter sido eleito com tal competência, tal eleição dum presidente da CCDR para os 
próximos 5 anos, quando estamos a um ano de novas eleições autárquicas, enfraquece a legitimidade do 
processo e está a transformar-se numa espécie de oligopólio eleitoral, com PS e PSD a distribuírem entre 
si cargos de presidente nas várias CCDR, num processo que de democrático tem muito pouco. Fica, isso 
sim, evidente a intenção de manter o bloqueio à Regionalização consagrada na Constituição desde 1976. 
A eleição em 13 de outubro próximo é também desconforme à descentralização democrática prevista na 
Constituição através da atribuição de competências e meios a órgãos regionais com legitimidade 
democrática própria, sujeitos ao escrutínio universal, democrático e transparente. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 25 de setembro de 2020, delibera: 

1. Manifestar discordância pelo processo de eleição indireta dos presidentes das CCDR, como 
previsto no DL nº 27/2020 e na Lei nº 37/2020 de 17 de agosto; 

2. Insistir junto dos órgãos da República para que se avance, o mais rapidamente possível, no 
processo de instituição efetiva das Regiões Administrativas prevista na Constituição desde 1976. 

Os eleitos do Bloco de Esquerda 
Moita, 25 de setembro de 2020” 
 
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 moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezanove votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE; nove votos contra, sendo sete do PS, um do PSD, um do CDS; uma abstenção 
da independente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
Solicitou ao BE procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra Vítor Barros do BE 
“Pela disponibilização de testes gratuitos a professores, assistentes operacionais e alunos 
Considerando que:  
a) O contexto de pandemia obrigou à suspensão da atividade letiva presencial de todos os 

estabelecimentos escolares no dia 16 de março de 2020, com grave prejuízo para toda a comunidade 
escolar, em particular para as aprendizagens dos alunos; 

b) Uma boa parte dos docentes em exercício de funções nas escolas do concelho da Moita pertence a 
grupos de risco, principalmente devido à faixa etária média da classe docente; 

c) A ausência de sintomas em grande parte da população jovem faz com que as potenciais infeções por 
COVID-19 passem despercebidas e se tornem potenciais fatores de contágio, visto que o critério de 
testagem definida está associado ao aparecimento de sintomas; 

d) A transmissão do SARS-CoV-2 na população pediátrica permanece "um enigma" alvo de estudo e de 
poucas conclusões definitivas; 

e) Segundo um estudo a nível mundial, realizado pela Organização Internacional do Trabalho, a COVID-19 
deixou um em cada oito jovens (13%) sem qualquer acesso a aulas, ensino ou formação, números que 
também se encontram próximos da realidade portuguesa. 

f) A Escola constitui-se como a espinha dorsal da nossa sociedade enquanto ferramenta fundamental 
para debelar desigualdades sociais, pelo que a não frequência de aulas tende a penalizar os mais 
vulneráveis. 

g) O regresso às escolas no ano letivo de 2020/21 assume particular importância a todos os níveis, e a 
reabertura das escolas é tida como essencial para o retorno de muitas famílias ao trabalho e como um 
fator de recuperação de aprendizagem fundamental para as crianças e jovens; 

h) A reabertura das escolas faz aumentar os contactos sociais e físicos devido à mobilidade subjacente 
de retorno ao trabalho por parte de muitas famílias, transporte para a escola e retomar de muitas 
relações sociais interrompidas, fator que potencia a disseminação do vírus na comunidade; 

i) A identificação precoce de casos positivos pré-sintomáticos é uma medida de prevenção que permite 
agir sobre eventuais cadeias de transmissão antes que elas se transformem em surtos, dentro e fora 
das escolas; 

j) A testagem regular pode ser particularmente importante no período do Inverno onde as constipações 
ou gripes podem ser confundidas com a COVID-19. Separar outras doenças da COVID-19 trará menos 
sobrecarga ao Serviço Nacional de Saúde e menos sobrecarga aos agregados familiares que assim não 
necessitam de períodos de quarentena com consequências económicas e financeiras associadas. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 25 de setembro de 2020, delibera: 
1. Instar o Governo a organizar os meios e os recursos para a realização de testes gratuitos a todos os 

professores/as, alunos/as e assistentes operacionais das escolas públicas, no âmbito do início do ano 
letivo, em articulação com as autarquias e saúde pública, remetendo para posterior testagem mais 
sensível, e também gratuita, os casos positivos resultantes do primeiro teste; 

2. Instar o Governo a assegurar que os agrupamentos escolares e equipas de saúde locais, em articulação 
com as autarquias e saúde pública, têm capacidade para disponibilizar gratuitamente a realização de 
teste rápido a professores, alunos e assistentes operacionais, a qualquer momento do ano letivo, e 
dissemine conteúdo formativo com conhecimento e boas práticas sobre a COVID-19 e o processo de 
testagem e isolamento; 

3. Instar o Governo à realização do teste periódico por amostragem para monitorizar o estado 
epidemiológico das escolas. 

Mais se propõe o envio da presente Moção ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde e a todos 
os grupos parlamentares da Assembleia da Republica, assim como aos diversos órgãos de comunicação 
social regional. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda 
Moita, 25 de setembro de 2020” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; sete abstenções do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de voto de Eduardo Teixeira da CDU 
“Eu votei a favor porque estou de acordo com o princípio, mas tenho muitas dúvidas em relação ao primeiro 
ponto, que tenho alguma utilidade em termos da eficácia da medida em termos da saúde e da evidência 
cientifica daquela medida, portanto, em consciência com aquilo que eu sei, tinha que declarar aqui esta 
minha declaração.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
“Pela implementação do Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco 
O Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco não é nenhum privilégio, mas sim um direito dos 
trabalhadores, constituindo um forte contributo para a dignificação do trabalho e uma justa compensação 
pelo conteúdo e natureza das funções exercidas. 
Nestes tempos de pandemia ficam ainda mais claros os valores intrínsecos dos serviços públicos, a sua 
importância e o risco que algumas profissões têm para que possamos viver com o mínimo de normalidade 
e qualidade. 
Mais de 20 anos decorridos da aprovação do Decreto-Lei n.º 53-A/98, que previa a atribuição do 
Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco em função de algumas particularidades específicas do 
trabalho prestado no âmbito da Administração Pública, e aqui se incluindo também os serviços e 
organismos da administração local, este suplemento nunca foi implementado por responsabilidade de PS, 
PSD e CDS, em prejuízo dos trabalhadores que nunca viram os seus direitos devidamente salvaguardados, 
apesar de ao longo destes anos terem sido várias as iniciativas legislativas do PCP, e apesar de em 
variados momentos e locais, incluindo nesta Assembleia, ter sido profusamente reconhecida a justeza 
desta medida. 
Depois de meses de palavras calorosas e sessões de palmas aos trabalhadores que estiveram na “linha 
da frente”, chegamos mais uma vez a um momento onde é possível dar corpo a este agradecimento, 
retribuindo condignamente o risco acrescido a que estes trabalhadores estão diariamente sujeitos. 
Assim, e não esquecendo as restantes justas reivindicações dos trabalhadores que estão na génese da 
jornada de luta promovida pela CGTP para amanhã, 26 de setembro, em todo o país: 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 25 de setembro de 2020, exige do Governo a aplicação 
imediata do Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco.” 
 
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 Paula Diogo do MM 
Disse que iam acompanhar a moção, no entanto, não poderiam deixar de referir que, de facto, quando 
mencionam aqui que este programa nunca foi implementado por responsabilidade do PS, PSD, e do CDS, 
não estão de acordo. Aliás, numa das últimas assembleias, também foi apresentado um documento deste 
tipo, portanto, que falava do suplemento de insalubridade, mas de qualquer modo acham mais importante 
votar a favor este documento, mesmo contendo este parágrafo do que se absterem ou votarem contra. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Disse que o Partido Socialista ia votar a favor, como votou na Assembleia Municipal passada, no entanto, 
quis referir que, mais uma vez, o documento peca porque existe outra central sindical e não é apenas a 
CGTP que enceta lutas em nome dos trabalhadores, também é UGT, como tal, votarão a favor, mas não 
podiam deixar de fazer esta referência. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Disse que queria intervir e que acha que o deve fazer por dois motivos, primeiro para dizer à senhora Paula 
Diogo que o que é verdade é que, ao longo destes anos, existiram várias iniciativas legislativas que foram 
acompanhadas por alguns partidos e, infelizmente, na altura certa, não tiveram o apoio do PSD para 
poderem ser implementadas. 
No caso da outra central sindical, disse que é verdade que existe, dizem que anda por aí, mas amanhã 
quem vai estar na rua é a CGTP, portanto a referência é a CGTP que amanhã vai estar na rua. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, sete do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
“Dia Internacional da Juventude 
O dia internacional da juventude é anualmente celebrado a dia 12 de agosto por resolução da Assembleia 
Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis 
pela Juventude, reunida em Lisboa, entre 8 a 12 de agosto de 1998. 
É atualmente reconhecido que a geração recém-chegada ao mercado de trabalho é a geração mais 
qualificada de sempre. A que teve mais acessos a informação e melhores condições na escola pública. 
Também é a geração num espaço bastante curto, e a única, a atravessar uma dupla crise económica 
provocadas pela desregulação de mercados e a liberalização de pontos de crescimento estratégico, 
também o fim de políticas de habitação e vitimas da postura errada que tem vindo a ser retificada pelo 
governo e algumas autarquias a nível nacional relativamente à habitação. E uma crise sanitária que 
mostrou como autonomia europeia e nacional sustentável é o nosso caminho. 
É a única geração que agregada a uma formação mais qualificada também tem uma proteção laboral mais 
frágil e salários mais baixos. 
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Nesta matéria trabalho do governo e os seus parceiros estratégicos foi de enorme valor, no aumento do 
emprego e na luta por uma estabilização do mercado imobiliário, repondo esperança e oportunidades que 
no governo da direita foram quase que esmagados. 
Dado isto, celebrar a nossa juventude faz tanto sentido como sempre fez. A inovação e a mudança nunca 
se fizeram sem a juventude. E o nosso concelho, não é diferente e a juventude do concelho da Moita carece 
de espaço no debate político municipal e de atenção às suas necessidades. 
É dever da autarquia também trabalhar nesse sentido. Oferecendo melhores condições para os jovens, 
principalmente os que frequentam o ensino superior. Ajudar na criação de emprego digno no concelho e 
por fim ajudar que os jovens encontrem aqui oportunidade para se fixarem. 
Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, nomeadamente a alínea k) do 
nº2 do art. 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro (revista e alterada), a Assembleia Municipal da Moita 
recomenda à Câmara Municipal da Moita: 

1. A criação de uma plataforma de divulgação de oportunidades de emprego no município, reforçando 
as tradicionalmente já existentes. 

2. Que apoie a empregabilidade jovem funcionando como mediador entre jovens e tecido empresarial. 
3. Criação do cartão municipal jovem, com o intuito de aumentar as acessibilidades à cultura e desporto. 
4. Criação de um business center para jovens empreendedores. 
5. Criação de um espaço aberto 24h durante as alturas de exames devidamente equipado e seguro para 

estudantes do ensino secundário e superior. 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação em minuta, para imediata produção de efeitos, 
e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos 
instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site…).” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Disse que a CDU vai votar contra por três motivos que são, exatamente, os objetivos da deliberação do 
documento. Primeiro, o cartão municipal jovem não faz sentido porque no concelho da Moita o acesso à 
cultura e ao desporto é política quer das autarquias, quer do movimento associativo que tem ene projetos 
para todas as idades, também para os jovens e que, geralmente, até são gratuitos, ou de muito pouco 
oneração, portanto, o cartão não faz sentido nenhum. Fazia num concelho onde se tivesse que pagar o 
acesso à cultura e ao desporto de forma que fosse impeditiva. 
Sobre a criação de um centro de negócios para pequenos empreendedores e empreendedoras, na sua 
opinião, até pode vir a fazer algum sentido, mas não agora, o que precisam agora é de políticas certeiras 
para combater o desemprego jovem. Não sabe se os presentes têm conhecimento, mas em poucos meses 
o desemprego geral aumentou 43,5% no distrito de Setúbal e no concelho da Moita 40%. e desemprego 
jovem é ainda mais elevado. Portanto, o que têm que fazer é proteger o emprego, como no caso daqueles 
senhores que agora, na Autoeuropa, veem o seu contrato não renovado durante 3 meses, e parece-lhe 
que, nesta fase, é um tiro ao contrário, e os seus camaradas acompanham-no. 
Depois, sobre a criação de um espaço aberto 24 horas durante as alturas de exames devidamente 
equipado e seguro para estudantes do ensino superior e secundário, disse que podiam estudar, podiam 
ver, mas também não faz sentido, ainda por cima em tempos de pandemia, portanto, não há nada que os 
leve a votar a favor do documento, que pode ter muito boa vontade, mas não há nada e parece-lhe que 
seria mais certeiro colocar aqui questões de âmbito nacional e, neste momento a questão do ensino e a 
questão do emprego merecem uma política nacional séria. 
Para terminar, sobre a questão da defesa, da implementação do emprego jovem e a questão do apoio ao 
ensino, disse que todos sabem que foram anunciadas há pouco tempo pelo governo uma série de milhares 
de camas disponíveis para alunos deslocados, que afinal não são assim tantas, e também poderia estar 
aqui, mas não está. Parece que o documento é centrado aqui ao concelho, e não são uma ilha, e que a ser 
implementado também não resolveria problema nenhum, pelo que a CDU irá votar contra. 



   Página 9 de 29 

Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
Prescindiu do uso da palavra. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Relativamente ao cartão jovem disse que, realmente, é verdade que o município tem desenvolvido 
atividades de âmbito cultural, mas aqui a sua questão é muito simples porque se agora quisesse ter ido 
ver The Legendary Tigerman é certo que teria de pagar, e por isso é que não foi, e sendo que, ainda agora, 
todos chegaram à conclusão que os jovens são os que são mais visados, não sabe onde é que está a falta 
de sentido em atribuir um pequeno desconto aos jovens para poderem assistir a esse tipo de atividades 
culturais. 
Relativamente ao ponto das 24 horas disse que respondia mesmo com a sua experiência pessoal 
enquanto estudante, porque usou muitas vezes os estabelecimentos do seu ensino superior que estavam 
aberto durante 24 horas, exatamente, para estudar durante a noite, mas preferia muito mais ter estado 
ajudar na sua terra, por isso que não se queira é uma coisa, que não se possa é outra, mas que não faça 
sentido não é verdade. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Disse que os assuntos propostos, os temas propostos, até mereceriam outra introdução e talvez até 
colhessem, em parte, a sua simpatia, mas não com esta introdução. 
A referência à contratação coletiva em duas moções que o Bloco de Esquerda apresentou, antes dos 
últimos 1º de Maio, levou a que o PS tivesse votado contra. A contratação coletiva resolvia, naturalmente, 
muitos dos problemas laborais, nomeadamente, da juventude, porventura, desenhando-lhes uma carreira 
em qualquer lado. Por outro lado, ainda recentemente, por iniciativa do Partido Socialista, foi apresentado 
na concertação social, que as entidades patronais ficam libertas para decidir se o trabalhador vai trabalhar 
em casa, se trabalha na empresa e, ainda por cima, também ficam à vontade para definir os respetivos 
horários de trabalho e isto, contrariamente à legislação laboral anterior, sem que o trabalhador tenha 
qualquer opinião. Evidentemente, toda esta fragilidade em relação à regulamentação laboral está a 
facilitar a entrada de muitas coisas negativas e está a ajudar à incredibilidade, à desconfiança e a tudo o 
que se está a viver por aí. 
Logo, esta recomendação não terá seu apoio, muito embora existam aqui propostas que poderiam ser 
avaliadas, poderiam ser discutidas, simplesmente, com uma introdução destas, não tem sentido nenhum, 
está desenquadrado. A proposta e a sua discussão não têm sentido nenhum. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com oito votos a favor, sendo 
sete do PS, um independente; dezanove votos contra, sendo dezasseis da CDU, três do BE; duas 
abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
«Aos heróis do quotidiano 
A forma como a pandemia devido à Covid-19 impactou na sociedade e na economia mundial e 
concretamente no nosso país, originou importações lições, mesmo até com algumas vozes a anunciarem 
que o mundo pós-Covid não será o mesmo. 
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Antes ou depois do Covid, o mundo é e será aquilo que fazemos dele quando agimos no combate às 
desigualdades, à injustiça, à exploração, à opressão, à guerra, à fome ou às catástrofes ambientais. Terá 
de ser pela ação e pela vontade dos homens e das mulheres que quotidianamente constroem com o seu 
trabalho a sociedade em que vivem, que será possível um mundo melhor. 
As medidas de proteção sanitária determinaram a suspensão súbita do funcionamento normal da 
economia e da sociedade. Mas nem tudo parou e centenas de milhares de trabalhadores demonstraram 
o seu brio, a sua dedicação, a sua competência e a sua consciência e, por entre dificuldades e riscos, 
fizeram o que foi necessário para que os bens, os serviços e os apoios não faltassem à população e à 
economia. 
Numa sociedade onde o pensamento dominante quase sempre desvaloriza os serviços públicos e também 
de um modo geral o trabalho e os trabalhadores, a pandemia tornou claro que estes são indispensáveis e 
insubstituíveis e que sem trabalhadores não há produção, não há abastecimento, não há saúde pública, 
não há serviços, não há economia, não há sociedade. 
Foi o Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais, nos centros de saúde e nas unidades de saúde pública, 
que teve o papel principal na proteção dos portugueses. Fê-lo, assentando essencialmente na abnegação 
dos seus profissionais que garantiram que o sistema não colapsasse, pois se há coisa que também ficou 
evidente foram os danos causados por décadas de asfixiamento do SNS, que resultaram em que, para se 
preparar para enfrentar o covid, o SNS teve de deixar centenas de milhares de consultas, cirurgias, exames 
e tratamentos por realizar, com graves consequências na saúde de milhares de pessoas. 
Nos momentos mais duros do combate à pandemia, quando o isolamento se impôs como regra, a tornar 
desertas as ruas e as praças, houve também quem nunca tivesse parado e com a sua ação, esforço e 
dedicação, garantiram o funcionamento da sociedade e as múltiplas respostas que tiveram de ser dadas. 
Foram e são os profissionais de saúde, na defesa da saúde pública os grandes heróis, mas são também 
dignos de tal registo todos os que não deixaram confinar a sociedade. Muitos outros setores também não 
pararam e asseguraram as respostas necessárias à normalidade possível do quotidiano, correndo riscos 
num período em que a generalidade se resguardava. 
Muitos o fizeram por dever e brio profissional, mas merecem uma referência especial aqueles que o 
fizeram por entrega voluntária à sua comunidade, quer na Rede Social, que foi chamada a esforço 
acrescido, nos Bombeiros Voluntários, no movimento associativo ou nas autarquias, muitos foram os que 
demonstraram como a solidariedade não é uma palavra vã, mas sim o pilar em que tem de assentar a 
sociedade humanista, mais justa e desenvolvida. 
A lista dos profissionais e setores que não suspenderam a atividade é extensa e por isso impossível de 
referir por inteiro, mas de destacar: a agricultura, produção e o comércio de bens essenciais, a energia e 
telecomunicações, os transportes de mercadorias e alguns transportes públicos, as forças de segurança, 
as residências de idosos, os trabalhadores das IPSS, as escolas, muitas micro e pequenas empresas. 
Uma referência é também devida aos trabalhadores e aos autarcas do Município e das Juntas de 
Freguesia, que desempenharam um papel determinante no serviço e apoio às populações em áreas como 
a higiene e salubridade, as águas e o saneamento, a proteção civil, os mercados, o atendimento, o apoio 
social, entre vários outros. 
Deste modo saudamos todos os homens e mulheres que asseguraram o funcionamento da sociedade 
nestes tempos difíceis e congratulamo-nos com a justa homenagem coletiva que o Município efetuou no 
dia Concelho, a todos aqueles que, não tendo nunca parado, deram o melhor de si mesmos para garantir 
o melhor funcionamento possível da sociedade nos complexos tempos que nos coube viver e que muito 
queremos que não se repitam, bem como à decisão na instalação pública de uma peça artística que terá 
como tema a frase “Aos heróis do quotidiano, protagonistas destas terras notáveis do Concelho da Moita”.» 
 
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 saudação a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, sete do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Equipa para a Igualdade na Vida Local 
 - Designação dos dois representantes da Assembleia Municipal 
 
“No seguimento da aceitação ao Protocolo de Cooperação para a igualdade e a Não Discriminação, a ser 
celebrado entre o Município da Moita e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), e 
atento o solicitado pela Câmara Municipal, coloco à consideração a designação dos dois representantes 
desta Assembleia Municipal, sendo que pelo menos um destes, deverá ser Presidente de Junta de 
Freguesia.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse o solicitado pela Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O que solicitam visa a constituição da Equipa para a Igualdade na Vida Local, equipa esta que resulta da 
implementação do protocolo que a Câmara Municipal recentemente subscreveu de cooperação para a 
igualdade e não discriminação celebrado entre o município da Moita e a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género. Nos termos deste protocolo que tiveram a oportunidade de conhecer, está prevista 
a constituição de uma equipa de acompanhamento, de verificação do andamento do trabalho, uma equipa 
que, naturalmente, para ser eficaz, precisa de ter uma dimensão pouco alargada, e correspondendo áquilo 
que está no próprio protocolo, que é um texto que nos foi proposto pela Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, compete à Assembleia Municipal, e é isso que solicitam, a designação de dois 
elementos, sendo que um deles deve ser presidente de junta de freguesia. 
Para concluir, disse que o desenvolvimento deste protocolo e daquilo que ele visa, implementar medidas 
que contribuam para que caminhem, cada vez mais, para a igualdade plena entre todos os géneros, quer 
no interior dos serviços municipais, quer na própria comunidade, é um trabalho que, de facto, é importante 
porque todos conhecem a nossa sociedade, aquilo que ela ainda tem de diferenças e discriminações neste 
contexto e é, de facto, um trabalho que vai permitir, ainda que não vá, por si só, evidentemente, resolver 
os problemas, mas vai com certeza apresentar propostas, apresentar caminhos, detetar e fazer um 
diagnóstico da situação e vai dotar o município, os seus órgãos, a sociedade e o concelho em geral, de um 
instrumento para melhor combaterem a discriminação, combaterem as desigualdades e terem aquela 
sociedade que há 40 anos a Constituição preconiza, uma sociedade onde não há discriminações e 
diferenciações por qualquer razão de diferenças de género, de raça, de sexo, de religião ou quaisquer 
outras. É essa a sociedade que, seguramente, pretendem, mas têm que fazer mais para a construir. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deu entrada na Mesa apenas uma proposta, submetida pela CDU e solicitou que 
procedessem à sua apresentação. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
“Na sequência do previsto no ponto 1 da ordem de trabalhos da sessão ordinária marcada para o dia 25 
de setembro pp., nomeadamente: "Equipa para a Igualdade na Vida Local - Designação dos dois 
representantes da AMM", a bancada da CDU indica como proposta os seguintes elementos: 
- Sra Eli Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros; 
- Sra Mónica Ribeiro.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
De acordo com os objetivos anunciados pelo senhor Presidente e a importância que é esta eleição, sem 
pôr em causa o perfil das pessoas propostas, mas no formato do critério adotado, tendo em conta a 
presença de outras forças políticas, pensa que o método devia ter sido outro e não deviam, pelo menos 
ser os dois da CDU porque, mesmo que não existisse aqui uma maioria absoluta, era bom que não fosse 
só da CDU, mas como é, de facto, maioria absoluta, era correto que também fosse um elemento de outra 
força política. Aliás, como está, votarão contra, 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto. 
 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto foi a mesma aprovada por maioria com a seguinte 
votação: dezassete votos a favor e doze votos contra. 
 
 
2 – Desafetação do Domínio Público Municipal 

- Rua Camilo Castelo Branco – Baixa da Banheira 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
26/08/2020: 
 
«A “União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia”, solicitou à Câmara Municipal ao abrigo do 
estabelecido no art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, a Informação Prévia sobre a 
possibilidade da realização da operação urbanística, sobre uma construção de um edifício destinado a 
local de culto da sua congregação na Vila da Baixa da Banheira, à qual foi atribuído o número de processo 
I.P. 6/2016 (Req. n.º 13036 de 28 de Julho de 2016), sobre o prédio (lote de terreno destinado a 
construção), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4430 – União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira, descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o número 
2839/19511107 – Baixa da Banheira, tendo resultado da análise por parte dos serviços municipais – 
DAU/Serviço de Gestão e Reabilitação Urbana, a viabilidade da pretensão, condicionada à permuta de 
parcelas de terreno, constatando-se que umas das áreas a permutar, integra o domínio público municipal, 
sendo necessário para o efeito a sua mutação dominial (processo de desafetação do domínio público 
municipal). 
Consagra a Constituição da República Portuguesa no seu artigo 84.º, n.º 1, os bens pertença do domínio 
publico, sendo os que integram o domínio público das Autarquias Locais definidos por Lei, conforme o n.º 
2, são inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis e não podem ser objeto de direitos 
privados (Código Civil art.º 202). 
O Regime Jurídico do Património Imobiliário (Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto), veio regular os 
princípios e regras da gestão patrimonial e dos bens imóveis do domínio público do Estado, das Regiões 
Autónomas e das Autarquias Locais, previstos nos artigos 1.º, al.ª a), 15.º, 18.º, 19.º, 20.º, estabelecendo 
ainda a sujeição ao regime da dominialidade dos imóveis integrados no domínio público municipal e o seu 
ingresso no domínio privado municipal das Autarquias Locais – artigo 17.º (desafetação). 
Assim e ao abrigo do estabelecido no “Regime Jurídico da Urbanização e de Edificação” (RJUE), (Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro), requereu a “União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia”, o 
licenciamento da “Operação Urbanística de Obras de Edificação de um Edifício Destinado ao Culto 
Religioso”, sobre o identificado prédio, ao qual foi atribuído o número de P.O 15/2018 e que corre termos 
nesta Câmara Municipal, entendendo-se assim, que se encontram reunidas as condições para que seja 
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iniciado o processo de mutação dominial da parcela de terreno, integrada no domínio público municipal, 
com posterior celebração do negócio jurídico proposto, pelo que proponho: 

- Que a Câmara Municipal delibere nos termos do estabelecido na al.ª ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alª 
q) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, submeter à apreciação da 
Assembleia Municipal a desafetação do domínio público municipal da parcela de terreno abaixo 
identificada, para integração no domínio privado municipal: 

- parcela de terreno, a desafetar do domínio público municipal, sita na Rua Camilo Castelo Branco, 
Baixa da Banheira, União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, com a área de 
16,45m2, (PDM – Solo Urbano – Solos Urbanizados – Espaços Habitacionais Existentes – Zona 
Tipo D), que passa a confrontar do Norte e Poente União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo 
Dia, do Sul com Rua Camilo Castelo Branco e do Nascente com domínio público municipal, 
destinada a anexar à área descoberta do prédio objeto do P.O. 15/2018, propriedade da 
requerente inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4430 – União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira e descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita – 
2839/19511107 – Baixa da Banheira. 
A parcela de terreno pelo fim a que se destina, não apresenta capacidade edificativa, destinando-
se a espaço de circulação pedonal ou espaço verde tratado de acordo com as peças desenhadas 
constantes no processo, considerada em termos de CIMI – Outros, e avaliada ao abrigo do n.º 3, 
do artigo 46.º, atribuindo-se para o efeito o valor/m2 de €5.00, valor este o praticado no mercado 
para terrenos com estas caraterísticas (Terrenos situados dentro de aglomerados urbanos, onde 
não é permitido construir e sem afetação agrícola).» 

 
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 a proposta é muito simples, trata-se de transmitir a um particular uma pequena parcela de 
pouco mais de dezasseis metros quadrados, que permite regularizar o formato do lote desse mesmo 
particular, na rua Camilo Castelo Branco na Baixa da Banheira.  
 
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 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 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
3 – Decretos-Lei sobre Transferência de Competências 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 09/09/2020: 
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“Os Órgãos Municipais da Moita têm vindo a recusar a transferência de competências previstas na Lei 
nº50/2018 de 16 de Agosto, por estas não corresponderem às necessidades efetivas das populações e à 
realidade das autarquias locais, consagrando, como tem sido afirmado, o subfinanciamento do Poder 
Local, a transferência de encargos em distintas áreas, que mais não fazem do que alijar responsabilidades, 
colocando sérios problemas à gestão das autarquias e em nada contribuindo para a prestação de melhores 
serviços, antes pelo contrário, criando novos entraves à resposta aos problemas e anseios das populações. 
Estando em causa a autonomia do Poder Local, constitucionalmente defendida, a sustentabilidade 
financeira das autarquias, a sua organização interna, nomeadamente no que respeita aos Recursos 
Humanos e finanças públicas, a desresponsabilização do Estado nas diversas áreas, o aprofundamento 
das assimetrias entre municípios e regiões, o Município da Moita tem vindo a usar a prerrogativa legal de 
recusar a assunção das competências previstas. 
Considerando que: 
- Foi publicado, no passado dia 12 de agosto, em Diário da República, o Decreto-Lei nº 55/2020 que 
concretiza a transferência de competências para os Órgãos Municipais e para as Entidades Intermunicipais 
no domínio da Acão Social e que este, para além do mais, carece ainda da publicação de portarias 
regulamentadoras nas áreas que passarão para a responsabilidade municipal; 
- Foi publicado o Decreto-Lei 56/2020, de 12 de agosto, que prorroga o prazo de transferência de 
competências para as autarquias locais e Entidades Intermunicipais nos domínios da educação e da 
saúde. 
A Câmara Municipal da Moita, reunida a 9 de setembro de 2020 delibera: 
- Reafirmar todas as decisões anteriormente tomadas pela Câmara Municipal, de recusa de uma 
transferência de competências do Estado central para as Autarquias Locais, mais assente numa lógica de 
ciclo eleitoral do que na criação das condições para a verdadeira resolução dos problemas das populações 
e que, tal como tem vindo a ser afirmado, o verdadeiro processo de descentralização deve estribar-se no 
respeito e cumprimento das normas constitucionais e assentar num debate sério e abrangente, no 
escrupuloso respeito pela autonomia do Poder Local; 
- Recusar, para o ano de 2021 a transferência das competências para a Câmara da Moita, no domínio da 
Acção Social, de acordo com o disposto no Artº 24, nº2, do decreto-lei 55/2020 de 12 de agosto; 
- Recusar, para o ano de 2021, a transferências de competências para a Câmara da Moita, nos domínios 
da saúde e educação, tal como previsto no artº 76, nº3, do decreto-lei 56/2020 de 12 de agosto.” 
 
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 estarão recordados, discutiram o ano passado a aceitação, no caso concreto, a não aceitação das 
transferências de competências no que diz respeito, e que está agora em questão, à saúde e à educação, 
para 2020. Como também é do conhecimento de todos é um processo que tem continuado a dar um 
debate intenso, sobretudo antes do Covid estava a decorrer até alguma movimentação de municípios, 
relativamente a estas competências e a tudo aquilo que se antecipa como problemas na transferência 
dessas competências, e acabou por ser entendimento do governo, acolhendo muito parcialmente algumas 
dessas preocupações, alargar o prazo para aceitação dessas duas competências, relativamente à 
educação e à saúde para 2022, no caso da educação para março de 2022. Sendo assim, e pelas razões 
que anteriormente foram discutidas e apresentadas já é em mais do que uma ocasião nesta Assembleia, 
propõem esse adiamento da aceitação destas duas competências. 
Em relação à ação social a situação é diversa, porque aqui o decreto-lei que estabelece as condições para 
esta transferência só foi publicado já este ano, em 12 de agosto, e à semelhança também do que 
aconteceu com todos os outros, prevê a possibilidade de não ser imediatamente acolhida essa 
transferência, e aquilo que propõem é que a transferência, nesta matéria, ocorra apenas em 2022. 
Deu nota, mesmo pensando ser quase supérfluo dizê-la, mas pelo sim pelo não, que propõem adiar a 
aceitação das competências para 2022 porque, em princípio, é aquilo que vai ter que ser ou que, pelo 
menos, está instituído até agora, porque aquilo que consideram mesmo é que estas competências não 
deviam ser transferidas. Seguramente, não desta maneira e, nalguns casos, não de todo, porque em 
matéria de educação, de saúde e de ação social, estão a falar de serviços públicos, de direitos consagrados 
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na Constituição da República Portuguesa e que têm um princípio de universalidade que deve ser 
integralmente cumprido, que têm uma importância vital para a vida dos portugueses, e desmantelar 
serviços públicos distribuindo-os por trezentos e oito municípios, às suas muito diversas velocidades é, de 
facto, um passo atrás naquilo deve ser um país onde as funções sociais do Estado são  o princípio base 
do seu funcionamento, mas aquilo que está consagrado nos diplomas é esta possibilidade de adiar receber 
estas competências para 2022 e é isso que propõem. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Sobre o que foi exposto, e o senhor Presidente da Câmara explicou muito bem o que está aqui em causa, 
só queria reforçar a questão da democracia. Como é que alguém pode dizer que tem um comportamento 
democrático quando diz assim “vocês ou aprovam até determinada data ou não aprovam e são obrigados 
a ter”, quando isto é antidemocrático, é anticonstitucional, isto é anti tudo e defender Isto é abrir portas 
para coisas perigosas. E isto não começou com o governo do Partido Socialista, começou com o governo 
do PSD e quis aqui recordar uma coisa que não lhes é grata, que foi a extinção de freguesias, em que 
fizeram o seguinte, primeiro, arranjaram umas “coisinhas a régua e esquadro”, portanto, as freguesias 
tinham que ser extintas porque havia lá uma geometria favorável e tinham que ser extintas. Como houve 
reação, arranjaram uma calculadora e então teve que ser por calculadora, mas deram oportunidade de se 
pronunciarem. Ou diziam quais é que tinham que ser aniquiladas ou, se não o fizessem eles escolhiam. E 
aqui é igual. Aqui vão “ferir” a Constituição ao aceitar competências que sabem que em 308 concelhos 
não vão ser 3exercidas da mesma forma e vão criar disparidades territoriais em que um munícipe de Viana 
do Castelo há de ter um tratamento, um munícipe da Moita outro e um munícipe de Cascais outro, e isto 
é completamente absurdo, antidemocrático. 
Na sua opinião, devia merecer o repúdio de todos os democratas porque isto é abrir caminhos muito 
perigosos, portanto, não compreende sequer como é que alguém que se diz democrata propõe uma coisa 
destas e não compreende como é que alguém que se diz democrata vota a favor uma coisa destas. O que 
deviam estar a fazer era ver o que é que era necessário para exercer melhor estas competências, Como o 
senho Presidente da Câmara disse, algumas não podem ser passadas para os concelhos, para os 
municípios, e outras até podiam ser com estudo e verificando aqueles concelhos que tinham mais 
condições ou não de fazer, dando apoio àqueles com menos condições de fazer, mas não é o que vai 
acontecer. O que vai acontecer é um passar de responsabilidade para os municípios e um passar o odioso 
libertando o governo. Qualquer dia perguntam porque é que querem um governo ou ministérios quando é 
quase tudo feito pelas autarquias, e não é isso que querem, querem um Estado que funcione a todos os 
níveis e aí sim deviam estar agora muito preocupados em criar regionalização e não estar a fazer um 
processo inventivo de nomeação, porque não há votação nenhuma que seja correta, para nomear pessoas 
que estivessem à frente das regiões para defender os interesses para que tivessem um desenvolvimento 
do território que realmente lhes interesse, E isto para o tal munícipe de Viana do Castelo ter o mesmo 
tratamento município da Moita ou de Cascais, e estão a fazer tudo ao contrário, a concentrar a decisão e 
a perverter a democracia. Ninguém que seja democrata pode aceitar este processo, como não devia ter 
aceite o processo de extinção de freguesias. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Colocou a questão, exatamente, no sentido oposto, ou seja, o governo que, basicamente, é o órgão central 
tem muito mais dificuldade em chegar a todo lado do que propriamente as autarquias. Então perguntou 
onde é que está realmente o problema, enquanto democrata, de aceitar mais formas de desenvolver 
trabalho, mais formas de evoluir na autarquia. Realmente, enquanto democrata, não tem problema 
nenhum com isso, não tem mesmo problema nenhum com isso, mas também pode colocar a questão de 
para que é que querem autarcas se quando lhes é pedida mais alguma responsabilidade, que não vem de 
borla, obviamente que também vêm as verbas, não aceitam, por isso também podem questionar para que 
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é que querem esses autarcas. Uma passagem de responsabilidades, também de verbas e de autonomia, 
não pode ser mascarada como um ato tirânico, um ato ditatorial. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Não sabe que conceito de democracia têm determinadas pessoas, mas apenas quis dizer, como 
democrata que é, e há de ser sempre, que nunca poderá aceitar que se queira ultrapassar aquilo que foi 
uma decisão do povo. Para si, o melhor exemplo de democracia é dar a volta ao povo, mas dar a volta ao 
povo não apenas para votar nos agentes políticos, dar a volta ao povo no que respeita a outras matérias. 
E, no que respeita à regionalização, foi um dos portugueses que votou contra e não pode aceitar, de forma 
nenhuma, que haja agora pessoas que se dizem democratas, e que acusam outros de antidemocratas, 
que querem, exatamente, ultrapassar aquilo que o povo decidiu de forma livre e democrática nas urnas. O 
povo votou não à regionalização. Bem ou mal foi a vontade expressa do povo português que tem que ser 
respeitada, porque não estão num país qualquer ditatorial, estão em Portugal e como já ouviu alguém dizer 
aqui, em Portugal é o povo quem mais ordena e o povo disse não à regionalização. Até que o povo vote de 
outra forma este voto tem que ser respeitado. O povo é quem mais ordena, e o povo já disse não à 
regionalização. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Pediu a palavra em defesa da honra, para esclarecer a todos que o seu modelo de democracia é aquele 
que está na Constituição da República Portuguesa e na Constituição da República Portuguesa está, 
exatamente, a regionalização e essa Constituição foi votada pelo povo português a seguir ao 25 de Abril, 
foi construída a seguir  ao 25 de Abril pelo povo português, e esse é o motivo pelo qual se orgulha de a 
defender. 
 
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 
Pensa que vale a pena colocar aqui duas outras questões começando, exatamente, a questão da 
regionalização. A regionalização está prevista na Constituição da República Portuguesa e quem não a 
cumprir incumpre a Constituição, e isso sim é que é uma violação aos deveres democráticos que, aliás, 
todos os governantes em qualquer cargo do país juram quando tomam posse. Mas, sobre a questão dos 
referendos, podiam, por exemplo, ter seguido o exemplo de inúmeros referendos que foram feitos na 
Europa em que, sempre que o resultado era contra os interesses da União Europeia, o referendo era 
repetido uns meses depois, as vezes que fossem precisas até dar o resultado pretendido. Foi na Irlanda, 
foi na França, foi na Dinamarca, enfim, foram vários. Portanto, como aqui já passaram dez ou doze anos, 
se a memória não lhe falha, já podiam voltar a fazer o referendo, mesmo tendo em conta aquilo que, na 
altura, foi discutido, e nem sequer deveria haver referendo porque matérias constitucionais não deviam 
ser referendadas, mas foi o mecanismo encontrado para travar a regionalização na altura. 
Sobre a transferência de competências que vem num “embrulho bonito” de descentralização, mas na 
realidade não é descentralização, é mesmo apenas uma transferência de tarefas numa visão 
centralizadora, E é centralizadora porque transfere tarefas sem transferir autonomia, sem transferir 
capacidade financeira suficiente, sem transferir capacidade técnica, sem transferir recursos humanos, 
sem transferir sequer jurisdicionalmente tudo aquilo que é necessário para o exercício das competências, 
torna as freguesias, ou visa tornar as freguesias em repartições das câmaras e as câmaras em repartições 
dos ministérios, e isto não é descentralização , isto não é um Estado que melhor atue no quadro do 
território, mais próximo das populações, isto é, exatamente, o contrário. Isto serve apenas para os 
senhores ministros, daqui por um ano, poderem andar tranquilos e responder aos cidadãos “não, não, o 
problema agora não é connosco, vão lá à câmara que eles resolvem”, e isto é assim na habitação, na 
saúde, na educação, na ação social e em inúmeras outras coisas, é apenas para isso que isto serve. Isto 
é a desconstrução do Estado democrático criado pela Constituição da República Portuguesa de 1976. Isto 
é uma subversão da delimitação de competências entre poder central e poder local, que permitiu as 
conquistas que a nossa democracia até agora alcançou. Isto vai trazer piores condições dos serviços 
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públicos para os portugueses, naturalmente, para os municípios e, naturalmente, para os restantes 
serviços. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Após os esclarecimentos prestados, submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; sete votos contra do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de voto do PS proferida por João Palma 
“O programa do XXI Programa Constitucional apontou a descentralização como a base da reforma do 
Estado, numa lógica racionalizadora e num quadro de subsidiariedade, trata-se, sobretudo, de dar 
cumprimento a objetivos de maior eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, aproximando-
as do cidadão e possibilitando-se uma maior adequação dos serviços prestados à população. Para atingir 
este objetivo é necessário aproximar as decisões dos cidadãos transferindo para o âmbito da 
administração local mais próximo deles, um conjunto alargado de competências de serviços públicos de 
caráter universal. 
Neste caminho, as autarquias, enquanto entidades político-administrativas fundamentais na estrutura 
fundamental para a gestão de provisão de bens e serviços públicos, prestados numa lógica de proximidade 
ao cidadão e numa dimensão de proximidade e de fortalecimento do poder local, veem alargadas às suas 
competências e participação em mais de 20 áreas setoriais, tão importantes como saúde e a educação. 
Todo este processo de descentralização é concretizado numa lógica de consenso entre as áreas setoriais 
do Governo responsáveis pelas entidades detentoras das competências transferidas, e com um rigoroso 
acompanhamento e estreita colaboração da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da 
Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) num longo, rigoroso e permanente processo de negociação. 
A Lei nº 50/2018 consagra nos seus artigos 2º e 3º os princípios e garantias a que obedece a transferência 
de competências, salvaguardando a autonomia do poder local e a coesão territorial, garantindo a 
universalidade e a igualdade de acesso ao serviço público. Os mesmos princípios e garantias estão 
devidamente respeitados nos diplomas setoriais que concretizam as competências transferidas. 
O exercício das competências transferidas é melhor garantido pelo nível de proximidade da decisão à 
satisfação dos interesses dos cidadãos. 
O princípio da subsidiariedade diz-nos que os recursos devem ser colocados onde melhor possam ser 
geridos, acreditando-se que as competências melhores estão atribuídas ao nível local tendo em vista a 
eficiência dos recursos públicos. 
Os diplomas setoriais garantem a efetivação das competências referidas, na medida da sua transferência, 
sem prejuízo de casos específicos que se mantém na Administração Central (ex. Justiça) e os mecanismos 
e casos em que existem transferências de recursos. 
A natureza das competências a transferir não afastam o Estado do cumprimento do seu papel 
constitucionalmente consagrado, estando previstos, nos diferentes diplomas setoriais, mecanismos de 
cooperação conjunta entre a administração central e local, designadamente quanto ao planeamento e ao 
investimento inerente às respetivas políticas públicas. 
Este processo é um voto de confiança no poder local, que nos últimos anos tem dado provas da sua 
capacidade de gestão dos recursos públicos, que tem contribuído para um saldo orçamental positivo e 
para a redução do défice público, com prazos médios de pagamento sucessivamente reduzidos. 
Ao contrário do que alguns afirmam neste processo está associada a transferência de poderes de 
administração e gestão, de fiscalização, tributários, de regulamentação, sancionatórias entre outros, 
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Também neste processo se legitimam as autarquias, atribuindo-lhes por lei competências que por 
“vocação” muitas vezes já lhe vinham sendo acometidas. Outras são novas competências cujo exercício a 
nível local é o mais adequado à satisfação das necessidades das populações. 
O Partido Socialista votou contra a proposta da câmara municipal recusar exercer, em 2021, as 
competências transferíveis por considerar: 
A descentralização é, para o PS, um imperativo político, um imperativo jurídico-constitucional e um 
imperativo programático, honrando a sua histórica defesa da autonomia local e regional e da importância 
do municipalismo para o progresso económico, social e cultural da nossa sociedade. 
O PS defende uma Administração Pública ágil, célere, desburocratizada e próxima dos cidadãos e das 
empresas, ora, tal desiderato só é possível atingir através da descentralização administrativa e do reforço 
do Poder e da Administração Local, da sua presença e da sua atuação, necessariamente próxima dos 
cidadãos e das empresas, mediante a transferência de competências dos órgãos do Estado para os órgãos 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, à luz da autonomia e da subsidiariedade. 
Das justificações apresentadas e que suportam a proposta da câmara – onde indevidamente se mistura 
um conjunto de reclamações que nada tem a ver com a assunção de novas competências para as 
autarquias locais – constata-se que o PCP/CDU é contra o processo de descentralização, representando 
uma esquerda centralizadora, conservadora e tradicionalista em linha de coerência com o centralismo 
democrático. 
O PCP/CDU gosta muito de realçar a importância da participação das populações, mas quando as 
populações têm a possibilidade de participar mais no controle democrático do exercício do poder político 
e administrativo, como acontece, naturalmente, por efeito da descentralização, uma vez que há um 
conjunto de decisões que passam a ser tomadas pelos autarcas, portanto com mais proximidade, é contra 
e assume uma posição desfavorável, 
Entendo o Grupo Municipal do PS que a Câmara Municipal deve, desde já, do ponto de vista da sua 
estrutura organizacional, preparar-se para receber novas competências, visto que, em 2022, elas serão 
obrigatórias 
Reafirmamos assim a nossa posição de que a câmara municipal deve/devia assumir novas competências. 
No entanto, não o faz pela permanente ânsia de criar armas de arremesso político, aliás bem expresso 
também na proposta que reprovamos. 
Moita, 25 de setembro 2020 
O Grupo Municipal do PS” 
 
 
4 – Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 09/09/2020: 
 
“O atual modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços, nestes termos foi em 
reunião realizada em 30 de outubro de 2019, deliberado pelo executivo Camarário, aprovar a proposta de 
mapa de pessoal para o ano de 2020, posteriormente aprovada em sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 22 de novembro de 2019. 
Informam os serviços que, tendo em conta o conjunto de tarefas realizadas pelas Divisões de Salubridade 
e Ambiente, Divisão de Desenvolvimento Economico e Divisão de Assuntos Sociais, nas suas variadas 
vertentes, torna urgente dotar as referidas divisões de pessoal técnicos superiores, por forma a dar 
cumprimento às competências e atribuições do Município nas respetivas áreas, considerando 
designadamente o grande volume de trabalho existente. 
Neste sentido, e tendo em conta o número de técnicos superiores existentes no Mapa de Pessoal, 
verificam-se grandes dificuldades na gestão dos recursos humanos, para as tarefas acima descritas. 
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Assim, de forma a garantir em permanência o bom funcionamento de todos os serviços, propõe-se a 
criação de 3 lugares de Técnico Superior, 1 de Engenharia do Ambiente, 1 de Economia e 1 de Educação, 
a incluir no Mapa de Pessoal de 2020. 
Informam ainda os serviços que, tendo em conta o conjunto de tarefas realizadas pela Divisão de Serviços 
Urbanos, nas suas variadas vertentes, torna urgente dotar a referida divisão de pessoal assistente 
operacional, designadamente ao nível de pedreiros, por forma a dar cumprimento às competências e 
atribuições do Município na respetiva área, considerando igualmente o grande volume de trabalho 
existente. 
Assim, de forma a garantir em permanência o bom funcionamento de todos os serviços, propõe-se também 
a criação de 1 lugar de Assistente Operacional - Pedreiro, a incluir no Mapa de Pessoal de 2020 
Nestes termos, submeto a presente proposta de alteração ao mapa de pessoal a aprovação da Câmara 
Municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 
do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não é habitual trazerem propostas de alteração ao mapa pessoal ao longo do ano, normalmente, fazem 
as alterações necessárias no final de cada ano, aquando da aprovação dos documentos provisionais para 
o ano seguinte, mas, por vezes, há situações em que a necessidade de compor as carências de pessoal 
obriga a ter que o fazer noutra altura. É o caso agora porque precisam, de facto, com urgência das pessoas 
que estão previstas nestes quatro lugares e esperar até janeiro do ano que vem e iniciar, nessa altura, 
qualquer procedimento seria perder um tempo que não têm condições de perder, portanto, propõem a 
alteração destes quatro lugares nesta altura, criando condições para que possam contratar pessoas para 
estas posições que, neste momento, são muito necessárias, 
 
 
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 e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; sete abstenções do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
 
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 
Como habitualmente, foi distribuído o Relatório da Atividade, um relatório com 71 páginas que retrata, de 
forma detalhada, a atividade nos meses de junho, julho e agosto, por isso não vai repetir aquilo que está 
escrito. No essencial, queria apenas referir três aspetos que lhe parecem oportunos, sendo o primeiro para 
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saudar o comportamento da população da Moita neste período que, habitualmente, é de festas e que este 
ano não teve as tradicionais festas. Teve umas comemorações, apenas pequenos apontamentos de 
animação e de atividade que não visavam dar ânimo, dar esperança, não deixar que as tradições se 
percam, se esqueçam e, da parte da população da Moita, a correspondência foi muito boa, no sentido em 
que se cumpriram as regras de segurança e se demonstrou que é possível fazer algumas coisas, 
naturalmente, sem pôr em risco a saúde pública e é preciso também saudar, naturalmente, todos os 
envolvidos, a comissão de festas, a comissão da paróquia, com a responsabilidade de preparação e 
organização da procissão que, como todos sabem, decorreu em moldes diferentes dos habituais, e todas 
as outras instituições, trabalhadores da Câmara, também da Junta de Freguesia, de todos os que se 
envolveram, movimento associativo, a todos os que se envolveram uma palavra de reconhecimento por 
ter sido possível realizar estas comemorações. 
Fez notar que, e como todos sabem, não é organização municipal, nem da comissão de festas, também 
se realizou uma feira taurina que decorreu dentro das normas estabelecidas pela DGS para este tipo de 
espetáculos, 
Durante o verão a Câmara Municipal também desenvolveu um conjunto de atividades artísticas e culturais 
que recorreram, fundamentalmente, aos espaços ao ar livre, que tiveram uma boa adesão do público, que 
pensam que foram importantes e que também demonstraram que têm que alterar muita coisa, mas não 
têm que se fechar, não têm que parar. A vida cultural, a animação, o recreio, não têm que estar suspensos, 
não podem estar suspensos, portanto, a realização destes programas de animação de verão foi importante 
também desse ponto de vista. 
Como segunda nota referiu, porque é um assunto que  foi, muitas vezes, tema de conversa, que reabriu a 
piscina municipal, e reabriu no tempo previsto, reabriu com condições muito melhores do que as que tinha 
anteriormente, do ponto de vista da qualidade do ar e do ponto de vista daquilo que não se vê, mas que 
está lá, que é do ponto de vista da eficiência energética, da renovação dos equipamentos, portanto, é uma 
piscina profundamente renovada naquilo que é o seu “coração e as suas artérias”, se lhe permitirem esta 
metáfora, e que, de facto, oferece agora melhores condições aos seus utentes. É sabido também que, por 
força da pandemia, o funcionamento não pode ser o normal, porque não é possível ter em simultâneo 
todos os utentes que se tinha anteriormente, porque há restrições a este nível, mas aquilo que se pretende 
é dar resposta àqueles que eram os utentes habituais da piscina, e que quiseram regressar após este ano 
de paragem e garantir todas as condições de segurança sanitária no seu funcionamento. 
Relativamente a uma questão que já aqui foi referida hoje e que pensa que merece um esclarecimento, a 
questão da remoção das coberturas de fibrocimento das escolas, o chamado amianto, é preciso ver para 
além da propaganda e olhar para os factos concretos deste processo, e os factos concretos são que o 
governo instruiu as comissões de coordenação e desenvolvimento regional para reforçarem as verbas do 
quadro comunitário de apoio que financiam intervenções no Parque Escolar, nas escolas. No caso da Área 
Metropolitana de Lisboa foi reforçada, se a memória não lhe falha, com dezoito milhões de euros, 
correspondendo, aliás, a uma reivindicação, passe a expressão, mas a algo a que as câmaras já vinham 
colocando, porque a verba que foi colocada inicialmente foi rapidamente absorvida, porque todos os 
municípios tem muitas intervenções para fazer nas escolas, e fizeram, e esgotaram a verba disponível, 
portanto, já se vinha pedindo que, no âmbito da reprogramação que sempre acontece neste período final 
de cada quadro comunitário, fosse possível reforçar esta rúbrica. Assim aconteceu e, no caso concreto, 
determinou o governo que seria especificamente para as intervenções de remoção de amianto em todas 
as escolas, portanto, de todos os ciclos de ensino. 
Sobre esta decisão, do ponto de vista de fundos comunitários, não há crítica a fazer e parece-lhe uma 
decisão sem reparo, já as circunstâncias em que depois se concretiza merecem, aí sim, alguns reparos,  A 
primeira questão é porque fica evidente, em todo este processo, a demissão do ministério da educação 
deste problema, Demissão anterior, em todos os anos nos quais não procedeu áquilo que a lei obriga, que 
determina,, ou melhor, que indica  desde 2003, a substituição do amianto e que tantas e tantas 
instituições deste país, designadamente, os municípios, designadamente o município da Moita, têm vindo 
a fazer, não estando ainda, quase na generalidade dos casos, concluída,  mas tendo dado passes muito 
significativos. Agora, onde não foram dados passos, nem significativos nem nenhuns, em muitos casos, foi 
mesmo nas escolas da responsabilidade do ministério da educação, e é assim que chegam ao verão de 
2020 e, no concelho da Moita, as escolas do ministério da educação, à exceção da escola secundária da 
Moita que como sabem, teve um processo de construção mais recente, todas as outras mantêm as suas 
coberturas em amianto até hoje. O ministério da educação não fez nada daquilo que era a sua competência 
e o que é curioso é que não fez nem faz, porque a participação do ministério da educação neste processo 
que está agora a correr é quase nula, a única participação do ministério da educação, através da direção-
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geral dos estabelecimentos escolares, é enviar às câmaras os projetos tipo das escolas, os projetos tipo 
porque não há projeto individual de cada escola, só há projetos tipo., e a participação do ministério da 
educação é essa. Depois, tudo o resto será, se assim o entenderem, feito pelos municípios. 
Depois há outros reparos a fazer, designadamente, àquilo que é uma decisão controversa, porque o que o 
governo determinou é que se proceda, e destinou verba para que se proceda, à remoção da cobertura, 
mas não há verba para intervir no resto das necessidades da escola, e então têm situações de escolas 
com 30, 40 anos, como a escola secundária da Baixa da Banheira ou a escola Dom Pedro II, que são as 
mais antigas, onde se vai substituir a cobertura, mas tudo o resto vai ficar igual. As paredes vão ficar iguais, 
as redes elétricas, redes de águas e redes de saneamento, com imensos problemas, com falhas quase 
diárias nalguns casos, vão ficar como estão, ou seja, fica tudo como está, só há dinheiro para substituir a 
cobertura, e isto, se do ponto de vista da opção já é discutível, do ponto de vista da execução provoca 
problemas. Como se pode imaginar, substituir uma cobertura numa escola com estas condições pode 
originar surpresas inesperadas, porque não se sabe, exatamente, o que é que está por baixo do 
fibrocimento que lá está colocado. 
Entretanto, foi feito o anúncio afirmando que o financiamento das empregadas era a 100% e quando foi 
publicado o aviso de abertura das candidaturas foram apresentadas, no seu texto, duas condições 
complicadas, a primeira referente a um valor indicativo de cinquenta e cinco euros por metro quadrado, e 
a segunda referente ao prazo. O valor indicativo de cinquenta e cinco euros por metro quadrado foi o que 
causou reação imediata, porque aquilo que se sabe, por experiência de todos os municípios, ou da 
generalidade dos municípios que tiveram obras desta natureza nos anos recentes, é que já há vários anos 
que o preço de mercado é superior a cinquenta e cinco euros por metro quadrado, portanto, suscitou 
imediatamente a questão, sendo só financiado esse valor, quem é que suporta o restante e, normalmente, 
nos avisos de abertura, quando à indicação de um valor de referência, essa indicação significa que aquele 
valor é o limite superior financiável, e daí a necessidade de fazer a pergunta e a Câmara Municipal da 
Moita, entre outras, fez a pergunta e fizeram-no para defender os interesses das escolas, para defender 
os interesses do município, e ainda bem que o fizeram porque crê que se não o tivessem feito, se calhar, 
aquele valor tinha mesmo sido considerado como valor de referência e foi graças a haver municípios que 
questionaram e que, imediatamente, puseram em causa essa questão, que o governo acabou por admitir 
que o valor era apenas indicativo e que não ia ser usado como limite superior das candidaturas. 
Depois a outra questão que se coloca é a do prazo. Está estabelecido no ponto nove do aviso de abertura 
que o prazo para a execução é de um ano após a assinatura do termo de aceitação, ou seja, aprovada a 
candidatura é assinado um termo de aceitação e há um ano para executar. Isto significa que é até verão 
do ano que vem, até outubro, novembro do ano que vem, porque o prazo de submissão de candidaturas é 
até trinta de outubro e admite-se que durante o mês de novembro hajam as aprovações, portanto, um ano 
em cima disso, em novembro do ano que vem. Estão a falar, e não conhece o resto do país, mas o 
panorama deve ser muito semelhante, de uma lista que foi pedida pela Área Metropolitana de Lisboa, 
construída com as indicações dos municípios e da Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares, que 
aponta mais de cem, muito mais de cem escolas que precisam de substituição de coberturas. Algumas, 
entretanto, terão sido feitas durante o primeiro trimestre do ano, algumas terão sido já feitas este verão, 
portanto, seguramente mais de cem escolas só na Área Metropolitana poderão, caso os municípios assim 
o entendam, vir a ter obras de remoção das coberturas na interrupção letiva do próximo ano, porque como 
compreenderão este tipo de trabalhos só pode ser feito nas interrupções letivas, desde logo por questões 
de segurança relativamente ao amianto. Não pode ter presença de ninguém na escola, nos espaços que 
estão a ser intervencionados, mas mesmo que não fosse por isso qualquer obra desta natureza não pode 
ocorrer com as aulas a decorrer. 
Portanto, têm apenas um ano para o fazer e vão ter, na próxima interrupção letiva, potencialmente, muitas 
dezenas, mais de uma centena de escolas, a ser intervencionadas na Área Metropolitana de Lisboa, e não 
é preciso ter dotes de adivinho para perceber que está criado o potencial para terem problemas no início 
do ano letivo do ano que vem. Qualquer eventual atraso nas obras, qualquer eventual atraso de 
fornecimento de material perante tão grande procura, qualquer problema com as empresas, poderá 
refletir-se, ou melhor dizendo, é provável que se venha a refletir no início do ano letivo do ano que vem 
que, por acaso, é ano eleitoral nas autarquias, portanto também importa ter isto em conta. 
Posto isto a Câmara Municipal avançou, imediatamente, com o processo para a substituição das suas 
escolas, do que falta, estão lançados concursos para a escola dois, seis e sete da Baixa da Banheira, que 
são as últimas escolas do município que faltam. Foram fazendo, ao longo dos anos, este processo, já neste 
atual quadro comunitário fizeram várias, como é do conhecimento de todos, e faltam estas para as quais 
já avançaram com os concursos, com as candidaturas, portanto, estas obras vão acontecer. 
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Em relação às obras das escolas do ministério da educação, solicitaram esclarecimentos ao ministério 
sobre dois aspetos, e falta-lhe referir um, porque foi sobre a questão do valor indicativo e também sobre a 
questão dos trabalhos a mais, prováveis trabalhos a mais, como referiu, com as condições físicas das 
escolas é muito provável que, pelo menos, em algumas,, ao retirar as coberturas surjam algumas 
surpresas, trabalhos inesperados e não havia qualquer previsão no aviso de abertura, nem no acordo de 
colaboração proposto para esta matéria. Acreditam que também foi graças a estes questionamentos que 
o ministério, neste caso, a CCDR, reviu o aviso de abertura das candidaturas e veio a colocar a 
possibilidade de um acréscimo de 10% ao valor global da candidatura para trabalhos inesperados. 
Portanto, essa parte também ficou, em princípio, salvaguardada. 
Há um outro aspeto que importa referir, para que também não deixe dúvidas e para que a propaganda não 
se sobreponha à verdade, porque quando se fala de financiamento a 100% em circunstâncias destas é 
sempre falso. Sempre falso, porque mesmo que o financiamento da empreitada propriamente dita seja a 
100%, e  é, todo o processo tem custos indiretos, porque o trabalho tem custos, os trabalhadores do 
município recebem salários e é preciso fazer todos os processos de concursos, todos os cadernos de 
encargos, toda a orçamentação, todo o procedimento do concurso e depois é preciso fazer o 
acompanhamento da obra, a fiscalização da obra que, em regra, é contratada a empresas externas, 
portanto, tudo isto tem custos, por isso, mesmo que haja 100% de financiamento do valor da empreitada 
há sempre custos indiretos que, numa circunstância como esta, serão assumidos pelos municípios. Já 
para não falar de um custo que não é mensurável, mas que existe, porque, de repente, a meio do ano, é 
colocada as autarquias a necessidade de divergir em esforços daquilo que é a sua planificação de trabalho, 
que são os seus projetos, são as suas intenções, divergir em esforços para acorrer a esta proposta, 
chamem-lhe assim, benevolamente, do governo e isso tem um custo que, como disse, não é mensurável 
em euros, mas é, efetivamente, um custo de oportunidade, porque para se fazer isto outras coisas terão 
que ficar para trás, outras coisas terão que ser adiadas ou terem prazos de execução dilatados. 
Estão preparados, caso todas as suas dúvidas venham a ser esclarecidas com o ministério da educação, 
designadamente, até em relação à responsabilidade para encontrar soluções no caso de haver atrasos no 
início do ano letivo. Estando todas as questões acertadas estão preparados para tomar a decisão de 
avançar neste processo, mas ainda é preciso afinar alguns aspetos para garantirem que defendem a 
comunidade escolar, que defendem a população, que defendem também a Câmara Municipal e a sua 
capacidade, porque sobre isso não devem ter dúvidas, não estão aqui para colaborar nas propagandas de 
ninguém, designadamente, a propaganda do governo. Se se meterem nisto é para fazer bem feito, e para 
fazer bem feito têm que ser garantidas as condições para que isso possa acontecer, e é nesse sentido que 
estão a trabalhar. 
Por último, como também, tem sido habitual deste que se iniciou a pandemia, quis dar uma pequena nota 
sobre a evolução da situação do concelho. Tiveram um período inicial, e podem falar já de três períodos, 
também um pouco à semelhança do país, embora os ritmos aqui não acompanhem exatamente, mas 
podem falar, se calhar, de três períodos. Um primeiro período inicial quando a pandemia disparou no país, 
mas como todos acompanharam, os problemas centraram-se mais na zona norte, e aqui também no 
concelho e na região a situação manteve-se com um crescimento não muito acentuado entre março, abril 
e início de maio. A partir daí a situação alterou-se, no sentido em que se tornou mais rápido o crescimento 
de casos na Área Metropolitana de Lisboa, e no concelho da Moita também, e o final de maio, junho e julho 
foram meses de um crescimento, até agora, mais acelerado no número de doentes com Covid. 
Entretanto, também à semelhança do que aconteceu no resto da região, também aqui o mês de agosto 
acalmou substancialmente bem como o início de setembro, as primeiros duas, três semanas de setembro, 
mas agora está outra vez a verificar-se um aumento do número de casos, que também é algo que todos 
os dias acompanham nas notícias, o aumento do número de casos no país, e que também, embora com 
um ritmo ainda menor do que aquele está a acontecer no país, mas também já aqui no concelho e na 
região se está a verificar, outra vez, um aumento mais rápido de casos. Isto significa que não é possível 
abrandar as medidas de precaução, significa que não há não é possível descansar com os resultados 
obtidos, ou seja, pensar que o problema não chega cá. Não, o problema chega, vai chegar a todo lado, 
está cá também, as medidas de prevenção todas, quer as individuais que são fundamentais, porque nada 
substitui as cautelas individuais, o comportamento individual de prevenção da doença, mas também 
aquelas que são das instituições da câmara, das autarquias, das empresas, das instituições sociais todas. 
E vale a pena referir aqui, e dar uma palavra de reconhecimento às instituições sociais do concelho e, em 
particular, nas residências de idosos, porque com a sua adaptação, com os seus planos de contingência, 
tem sido possível, até ao momento, que não tenham surgido surtos nas instituições sociais, e esta palavra 
de reconhecimento é importante, mas crê que, naturalmente, todos têm ouvido os especialistas, a Direção-
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geral da Saúde, em particular, a alertar para que o outono-inverno vá ser, eventualmente, um período difícil 
e aquilo que pode dizer é que estão, naturalmente, a acompanhar, pelas autoridades de saúde locais, a 
tomada de algumas medidas no sentido de prevenir, na medida do possível, sobretudo a capacidade do 
Serviço Nacional de Saúde dar as respostas necessárias, e isso é, naturalmente, uma preocupação para 
o período de outono-inverno onde se vai juntar ao problema do Covid a gripe sazonal, que todos os anos, 
por esta altura, leva uma afluência acrescida ao Serviço Nacional de Saúde e que, este ano, naturalmente, 
vai provocar problemas maiores, 
A mensagem que tem que ficar e que todos os que estão aqui, que têm responsabilidades, têm que passar 
é de muita responsabilidade, de não abrandar nenhuma das medidas, que a precaução individual é a 
melhor arma, é mesmo aquela que é, efetivamente, eficaz para travarem a progressão da doença. 
 
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 
Só para dar três notas que lhe parece que devem ser do conhecimento de todos e devem merecer reflexão. 
A primeira nota sobre a abertura do ano letivo das escolas no concelho, para dizer que foi feito um enorme 
esforço por parte das autarquias, do comunidade escolar, dos agrupamentos, um esforço individual dos 
auxiliares, um esforço individual dos professores, das educadoras e, felizmente, pensa que nesta fase 
correu tudo muito bem, mas o correr bem não significa que tenha corrido de forma ótima, Ficaram 
realçados os problemas que conhecem, há falta de auxiliares porque o número de alunos por turma é 
muito elevado, e isso implica que aquelas recomendações da Direção-geral da Saúde não tenham podido 
ser aplicadas de forma ótima em todos os locais, no entanto, uma palavra para quem trabalhou no terreno, 
e aqui também a autoridade de saúde local que, na sua opinião, fez um trabalho muito bom. 
Depois, e pegando nesta deixa, dizer também que fica notória a diferença de qualidade dos equipamentos 
escolares cuja manutenção está à responsabilidade das autarquias escolares para os equipamentos 
escolares cuja responsabilidade está na alçada do governo, porque a falta de condições é notória, até 
mesmo para responder à pandemia, o que prova, como o senhor Presidente da Câmara disse, que por 
parte do ministério da educação há uma falta de atenção aos equipamentos que estão na sua alçada a 
vários níveis. 
A segunda nota que quis deixar, e não é um autoelogio, mas acha que deve ser dito, é ao sentido de missão 
dos autarcas, e repetiu e reforçou, porque o sentido de missão dos autarcas desta terra, e aqui não são 
os autarcas da CDU, são os autarcas desta terra que têm funções executivas, aquando da pandemia, até 
quando os serviços de saúde fecharam, porque tiveram centros de saúde fechados, desde autarcas a 
trabalhadores das autarquias a irem ao hospital buscar medicamentos para entregar em casa de pessoas 
que sem eles morriam, e não há outra maneira de dizer isto, sem eles morriam e também deve ser 
valorizado. E aqui reiterou que não é um autoelogio aos autarcas da CDU, mas sim aos autarcas que 
tiveram no terreno, que foram muitos, e os trabalhadores que também arriscaram a vida, como aqueles 
da linha da frente a quem bateram palmas, até quando, ressalvou, alguns serviços de saúde estavam 
encerrados. Isto deve ser aqui valorizado e parece-lhe que não houve ninguém que tivesse necessitado de 
ajuda, neste contexto da pandemia no concelho da Moita, que tenha ficado sem resposta, e acha que deve 
ser motivo de orgulho para todos os munícipes e para todas as pessoas que fazem parte dos órgãos 
autárquicos desta terra. 
Por último, quis dar os parabéns à Câmara Municipal da Moita pela excelência, e não há outra forma de 
adjetivar, das condições de segurança e saúde nos seus equipamentos, e isto a respeito, particularmente, 
da cultura que é tão maltratada, porque se forem a um espetáculo no Fórum Cultural sentem muita 
segurança, e se o espetáculo for feito na rua, e houve muitos, porque tiveram um programa de excelência 
que se chama Cultura em Movimento, a mesma coisa, portanto, aqui no concelho da Moita não se parou, 
a cultura não parou, a participação das pessoas não parou e foi feito em segurança, porque a Câmara 
Municipal tem um conjunto de trabalhadores excecionais que fazem bem aquilo que tem que fazer e que 
garantem a todos que podem usar os equipamentos. 
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Neste sentido, pediu que o deixassem fazer só mais uma referência, porque estão a organizar um festival 
de blues, que é o festival internacional que fazem na Baixa da Banheira, mas que todos os anos, ou nos 
últimos anos, tem aberto numa freguesia diferente e este ano era para abrir na freguesia da Moita, porque 
entendem que o festival é do concelho, aliás, qualquer evento que seja feito em qualquer freguesia é do 
concelho, e não sendo um concelho muito grande as pessoas devem sentir-se em casa em qualquer uma 
das freguesias. Neste festival, e levam à letra,  e o senhor Vice-presidente faz parte da organização direta 
e participou nas reuniões, há uma grande preocupação com a segurança das pessoas, desde a sua  
passagem a implantação, como nos outros eventos todos, portanto, ele vai ser realizado com as normas e 
regras com que a Cultura em Movimento foi para que toda a gente possa usufruir da cultura em segurança, 
e acho que isto é uma marca de qualidade no concelho da Moita e deve ser valorizado, quer pelo trabalho 
do executivo, mas, principalmente, pelo trabalho dos trabalhadores da câmara que realmente é de uma 
feito de uma forma tão profissional, tão dedicada aos outros, que merece uma referência. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Quis dar nota que se congratula com a substituição das telhas de amianto nas escolas e com a ação do 
governo que a possibilitou. Quem dera a tantas e tantas coletividades deste concelho terem as mesmas 
possibilidades, o mesmo apoio para substituir as telhas, porque não havia coletividade neste concelho que 
ainda mantivesse as telhas de amianto. 
Trouxe ainda um assunto, sobre o qual podia falar noutro lado, mas para que fique aqui registrado, porque 
muitas vezes falam aqui em trabalhadores, trabalhadoras, direitos, enfim, e acha muito bem. Acha muito 
bem, mas, por vezes, esquecem-se da segurança, Sabe que este assunto passa despercebido à maioria 
da população da Moita e, possivelmente, até do concelho, mas cada um na sua terra, e fala desta que 
conhece porque, se calhar, a estação dos comboios da Moita é aquela que fica mais longe do centro. Em  
função da sua atividade associativa verifica, diariamente, que um trabalhador ou uma trabalhadora saem 
dos comboios e, em certas horas, completamente desprotegidos, sem nenhuma segurança, Sabe que a 
estação está longe do centro, e ela existe lá há décadas, mas também sabem que os tempos eram outros, 
sabem que dantes as estações tinham gente permanentemente, sabem que viviam ali pessoas e hoje não, 
pelo que convidou o representante do maior poder de proximidade, que é o presidente da Junta de 
Freguesia da Moita, se ele o quiser acompanhar, para lhe mostrar em que situações é que aquelas pessoas 
saem do comboio, Chega a vir uma mulher sozinha. Sabe que nenhum dos presentes tem culpa, mas fica 
aqui registrado para que amanhã, se acontecer ali um caso muito grave, ninguém possa dizer que este 
elemento do Partido Socialista não deu a conhecer esta situação. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Apenas quis perguntar ao senhor Presidente da Câmara se ele se demitiu, se a Câmara se demitiu, de 
retirar o amianto dos edifícios de autarquia, porque acerca de um ano, numa reunião da Assembleia 
Municipal, disse que a autarquia não tinha edifícios com amianto, mas isso não é verdade. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
O assunto que pretende abordar é sobre os transportes rodoviários de passageiros, porque existe agora 
um novo modelo de gestão dos transportes rodoviários de passageiros. Esta reforma atribui às autarquias 
mais poderes, o que faz com que as autarquias deem o seu contributo para orçamento da AML, e 
constatam que há localidades que se situam na periferia do concelho que sofrem uma grande carência 
nesta área, uma grande falta de transportes rodoviários de passageiros. Gostaria de dar o exemplo de 
Sarilhos Pequenos porque os alunos que frequentam a escola 2,3 Dom Pedro II e a escola secundária da 
Moita são servidos por uma única carreira que é a 318 e que tem dois horários de saída prevista de 
Sarilhos, uma às 7:45 e depois tem uma ao 12:40, ou seja, um aluno que, por exemplo, entra às 9:40 na 
escola Dom Pedro tem que sair de Sarilhos às 7:40 na carreira das 7:45. E só existem estas duas e depois 
também duas carreiras de regresso, o que no entender do PS é francamente pouco para os alunos. 
Depois existe também outro problema com esta carreira porque nesta carreira a saída dos alunos, e estão 
a falar, por exemplo, de alunos de dez e onze anos, é numa estrada nacional. e depois têm que atravessar 
um terreno privado para chegar ao estabelecimento de ensino. Estão a falar de alunos do quinto, sexto 
ano, com dez, onze anos e que já foram vítimas de furtos, como já houve junto àquelas paragens. O que 
pensam que era correto nesta situação, e à semelhança do que acontece já com algumas carreiras, 
nomeadamente, e aí é que está correto, com as carreiras 311 e 313, que já deixam os alunos junto ao 
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depósito da água no Alto de São Sebastião, pelo que, também aqui devia haver uma atenção nesta 
situação e deixar estes alunos da carreira 318 junto a esse depósito no Alto de São Sebastião, ficando 
mais perto dos estabelecimentos de ensino. Pensa que as autarquias têm que estar atentas a estes 
problemas, às idades das populações, dos munícipes porque, no fundo, têm que privilegiar, têm que 
promover o transporte coletivo, e o que não está correto é acumular junto aos estabelecimentos de ensino 
dezenas ou centenas de automóveis. 
Assim, porque a autarquia tem aqui mais poderes, têm mais responsabilidades, apelou ao senhor 
Presidente para interceder junto da AML e junto do operador, no sentido de resolver estas questões, estes 
dois problemas que apresentou aqui, tanto ao nível dos horários como ao nível da saída dos alunos, e 
relembrou, mais uma vez, que a idade dos alunos é de dez. onze anos e que saem junto a uma estrada 
nacional. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Quis dar uma palavra sobre as comemorações das festas, porque gostaram do que observaram, deu-lhe a 
sensação que o pessoal está vivo. O próprio, que não tem nada a ver com procissões, gostou que se tenha 
realizado, porque há gente que gosta, também gostou que a tauromaquia se tenha realizado, porque a 
malta gosta, gostou dos cabeçudos. Foi bom. Foi pena não se poder fazer mais, foi pena não ter aparecido 
uma barraca de farturas para dar sabor à festa, a brincar lamentou isso, mas foi um esforço interessante. 
Não havendo festa, marcou-se a festa. 
Sobre a questão do amianto disse que gostou da decisão do governo, e começa a perceber que aquela 
referência aos cinquenta e cinco euros por metro quadrado é um bom teto para evitar, porventura, as 
habilidades nestes negócios. Diga-se que o governo, porque não esqueceu o tempo da desbunda do 
Cavaco, do governo Guterres, do Sócrates, etc., pôs um teto ligeiro para ver se o pessoal não começava a 
subir o preço por aí fora. Também está a gostar da posição da Câmara a tratar disto porque, naturalmente, 
o município não pode ficar delapidado, só não tem gostado que, entre as ânsias de negócio, às tantas, 
está o governo, o Estado, e a própria autarquia confrontada com o negócio, porque é de um negócio que 
se trata, e não haver, devido à grande procura, a esse preço, e não está a gostar nada de tanto alarido à 
volta disto. Por sofreguidão política, porventura, eleitoralista, tanto alarido à volta disto e está desconfiado 
que o negócio, por aí, está a ser prejudicado. 
Por último perguntou ao senhor Presidente se teve mais alguma informação sobre o aeroporto e deixou 
uma questão ao Presidente da Junta de Freguesia, porque na Urbanização Bela Vista o empedrado dos 
passeios está a rasgara-se por montes de lados e, qualquer dia, dá ali um “molhão” de investimento 
quando começarem a reparar aquilo porque já registou, pelo menos, vinte “buraquinhos” e alguns 
“buracões”, com a padrão levantada e, alguns deles, já há alguns anos. Aquilo tem que ser reparado para 
que, às tantas, não gere mais custos ao município, ainda por cima, porque há uma tendência do pessoal 
que arrasto aos pés passar por ali e alguns já têm caído. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Começou por referir o imenso programa cultural que ocorreu nas últimas semanas, durante o período de 
verão no concelho da Moita, e dizer que foi uma das pessoas que assistiram a alguns programas e assistiu 
com a maior das seguranças a um programa em espaços públicos e que é um programa que se deve 
repetir, mesmo que o Covid acabe amanhã, porque utilizar aqueles espaços para aquele tipo de 
espetáculos foi realmente muito interessante. 
Das perguntas que tinha para colocar, sendo que uma delas já foi aqui colocada, era para saber se existem 
mais algumas notícias em relação ao processo do aeroporto, mas também quis perguntar, porque leu no 
relatório que a nova piscina da Moita está em processo de certificação, em que ponto está o processo da 
nova piscina e também gostaria de saber, tendo a Moita um programa de reabilitação urbana. e porque 
tem ideia que, com a pandemia, as obras tiveram, em alguns zonas, algumas paragens, se se notou que 
os processos e os pedidos de informações de novas obras também tenham sido afetados pelo Covid ou 
se continuam a ter novas intenções para recuperar os edifícios que estão degradados no centro de 
algumas das localidades do concelho. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Disse que pretendia felicitar a Câmara, mas atendendo a intervenção do Presidente Rui Garcia por causa 
do amianto, achou piada a algumas coisas, porque o que interessa é levantar “ondas”, como a 
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“propaganda” de que ele fala. O amianto era o grande problema, quando o governo tenta resolver o 
amianto, não se pode ser assim. Primeiro o problema era o preço, depois, afinal, o preço já não era 
problema porque, de facto, o governo comparticipa a 100%, entre aspas, e o problema agora são as outras 
horas que são precisas fazer, é os custos dos projetos. O que acha é que têm que arranjar problemas para 
atrapalhar a engrenagem. E também gostou muito da dica do senhor Presidente, quando disse que como 
é ano eleitoral convém que o governo mande trabalho para as câmaras se atrapalharem um bocado, como 
se a maior parte das câmaras do país não fossem do PS. 
Porque veio aqui para dizer bem quis felicitar a Câmara por duas coisas que tiveram a ver consigo, uma 
diretamente, outra indiretamente, sendo que uma é mais pela eficiência porque teve um problema na sua 
casa há duas semanas e faltou-lhe água de repente e, porque se apercebeu que o problema era da Camara 
dirigiu-se lá e a eficiência foi ótima, desde quem o atendeu, aos trabalhadores que foram pesquisar o 
problema, a quem fez o buraco na estrada, a quem mudou o ramal. Só pode dizer bem 
Quanto ao outro problema também quis dizer muito bem, porque há uns anos atrás houve um problema 
idêntico que foi resolvido com um prazo muito mais alargado, e agora, há coisa de dez dias, houve umas 
marés cheias, ondas grandes, ventania, a parte de areia da ciclovia entre a Freira e o Gaio ficou um bocado 
destruída, e passados dois ou três dias estava tudo arranjado, razão porque quis, sinceramente, felicitar a 
Câmara por esses trabalhos. 
 
Tomou a palavra Carmem Mafra do BE 
Em primeiro lugar quis dar um agradecimento à Câmara Municipal, porque na semana passada ocorreu a 
limpeza do chamado Pinhal das Fontainhas e, realmente, aquilo estava num estado muito degradado, com 
ervas extremamente altas o que, de um momento para o outro, poderia originar qualquer tipo de incêndio. 
Passaram o verão todo nessa situação, mas, felizmente, durante a semana passada ela foi ultrapassada. 
Solicitou ainda informação sobre o ponto de situação do processo de construção do Centro de Saúde da 
Baixa da Banheira, pretendendo saber, efetivamente, qual o acompanhamento que a obra tem sofrido e 
em que estado se encontra- 
 
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 
Começando pela questão do amianto perguntou como é que alguém acha que não deve ser uma 
preocupação da Câmara a possibilidade de haver trabalhos a mais, quer do ponto de vista físico, por se 
estar a intervir em estruturas cujas condições se desconhecem, quer do ponto de vista financeiro, uma vez 
que é preciso assegurar o financiamento e, se o financiamento não fosse assegurado pela candidatura, 
teria que ser assegurado pelo município e o município precisa saber com o que é que conta, que verbas 
tem, onde é que as pode aplicar, portanto, alguém achar que isto não devia ser uma preocupação. e que 
era de “olhos fechados, palhinha nos olhos, o senhor ministro anunciou vamos a isto, quero lá saber que 
tenha trabalhos a mais ou a menos, que paguem ou que não paguem, que paguem 100%, paguem 50, o 
governo diz e nós batemos os calcanhares e está feito. Desculpem lá, na Câmara da Moita não 
trabalhamos assim.”  
Defendem mesmo, mesmo, mesmo o município e a sua população, e defender mesmo, mesmo, mesmo o 
município e a sua população, é entrar nestas parcerias com o governo, e têm entrado em várias, sendo o 
Centro de Saúde da Baixa da Banheira a mais recente, devidamente acautelado e devidamente expresso 
quem é responsável pelo quê, mesmo quando assumem que são responsáveis por uma parte e. no caso 
do Centro de Saúde da Baixa da Banheira, são responsáveis pelos arranjos exteriores, pela ligação das 
Infraestruturas, foram responsáveis pelos projetos das especialidades, mas isso é definido à partida, não 
é de “olhos fechados”, não é “vamos avançar e depois se vier 100% de um milhão vem, se vier só 50% 
pronto a gente põe o resto”. Não pode ser assim, e aqui nunca será assim, tem que estar preto no branco 
quem é responsável pelo quê, para depois terem a oportunidade de decidir se têm condições, se aceitam, 
se não aceitam, mas as regras têm que estar definidas à partida, e é por isso que esta discussão foi feita, 
não se trata aqui de atacar o governo ou deixar de atacar. 
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A questão é que o ministério Educação não fez obras nas escolas da sua responsabilidade. Zero. Nem 
estrutura, nem de cobertura, nem de coisa nenhuma. Obras da sua responsabilidade zero, e depois, de 
repente, há dinheiro, afinal há dinheiro. De repente, aparecem milhões dos fundos comunitários para 
poder suportar isto, e o governo em vez de fazer, não faz, ou seja, em vez de fazer, se há dinheiro, não 
existe obstáculo e devia avançar, mas não, não faz, os municípios que façam. Os municípios que façam, é 
a sua responsabilidade acabou aí. O texto do acordo de colaboração que foi proposto aos municípios, para 
os autorizar a fazerem obras nos edifícios propriedades do ministério da educação é exemplar nesta 
matéria. Transfere, integralmente, a responsabilidade toda, financeira e toda a outra, para os municípios. 
Tudo. O ministério da educação, depois de anos ausente, demitiu-se agora por completo. Durante anos 
demitiu-se e agora não fez, “agora façam vocês, está aí dinheiro, o ministério da educação nem tem nada 
a ver com isso, os fundos são geridos pelo ministério da coesão e pelas CCDR”. Portanto, nesse aspeto 
“eles não metem nem prego nem estopa”. Não, fica “descansadinho” a fazer a tal, como disse, 
propaganda, porque é propaganda. 
Depois nunca afirmou e gostava que lhe demonstrassem onde é que leram qualquer coisa que possa dar 
essa indicação, porque nunca afirmou que não havia amianto na Câmara Municipal. Têm vindo, como em 
tudo o resto, a substituí-lo nas oficinas, nas instalações, tiveram um período em que o fizeram com mais 
rapidez e, nos últimos dois, três anos, com menos rapidez, porque não o orçamento não chega para tudo, 
tês responsabilidades, têm obras, têm compromissos e têm que se fazer opções, mas vão, seguramente, 
continuar e aqui, tal como nas escolas, vão chegar à substituição completa num prazo não muito alargado, 
pelo contrário. Aqui não há não há qualquer tipo de financiamento, nunca houve, portanto, no que diz 
respeito às instalações municipais, o encargo é integralmente do orçamento municipal. 
Sobre os transportes, todos sabem, porque foi aqui aprovado, a não ser os que estão em substituição, 
porque não estão presentes em todas as reuniões, mas os outros todos sabem que a Câmara Municipal 
delegou as suas competências da autoridade de transportes na Área Metropolitana de Lisboa, e diz isto 
logo à partida para ver se não andam sempre a imaginar outras, Delegou, à semelhança do que fizeram 
todos os outros municípios, à exceção de um, porque se considerou, e bem, e está demonstrado que se 
considerou bem, que a gestão integrada dos transportes na Área Metropolitana, com o nível de Interligação 
que os transportes têm, nem toda esta área, em todos os seus concelhos, esta gestão só podia ser bem 
feita se fosse Integrada. Isto significa que todas as questões que lhes são colocadas são comunicadas à 
Área Metropolitana, acompanham, permanentemente, e há uma permanente informação recíproca 
relativamente a esta matéria, mas a articulação direta com os operadores de transportes é feita na Área 
Metropolitana de Lisboa. 
É sabido que a alteração que ocorreu até agora na operação dos transportes foi uma alteração muito 
limitada, que a grande alteração foi do ponto de vista do passe, da criação do passe metropolitano, e essa 
sim foi um impacto tremendo, mas a alteração na oferta de transportes foi limitada. Foi aquela que foi 
possível negociar com os operadores de transportes numa situação de transição. Como também têm 
acompanhado, decorreu já o concurso para o serviço metropolitano de transportes, a contratação dos 
serviços de transportes rodoviários na Área Metropolitana, o é no fim deste processo, ai sim, que vai 
acontecer uma grande alteração de reforço de carreiras, de novas carreiras, de aumento da frequência 
das carreiras, isto de forma generalizada em toda a região ,e também no concelho terão a oportunidade, 
e julga que em breve, nesta fase em que já estão acertadas as condições o concurso já é possível falar 
disso e dar essa informação, com mais detalhe do que foi feito até agora e numa próxima ocasião terão 
oportunidade de falar disso, mas isso só vai acontecer na conclusão deste processo, e a conclusão do 
processo, portanto, a entrada em funcionamento, não se prevê que ocorra, ainda que haja quem seja mais 
otimista e ache que lá para meados do ano que vem está,  os menos otimistas apontam para o final do 
ano. De qualquer forma, pensam que em 2021 vai acontecer, até lá não se antevê possibilidade de haver 
mais alterações àquilo que existe neste momento. Neste momento, as carreiras são como estão, os 
horários são como estão, pelo menos, do ponto de vista da frequência, para além de pequenos acertos, 
mas o reforço, portanto, mais carreiras, neste momento, não se expectativa- 
O que aconteceu em relação aos transportes escolares, agora no início do ano letivo, nalguns casos, e 
Sarilhos Pequenos incluído, foi porque teve que haver alterações, como julga que sabem, adaptações dos 
horários das escolas e essas alterações, nalguns casos, ocorreram dias, muito poucos dias antes do início 
das aulas. No Conselho Municipal de Educação realizado no dia oito de setembro parecia que estava tudo 
definido, que os horários estavam acertados, tinham sido comunicados à Área Metropolitana de Lisboa 
para esta articular com os operadores, e depois houve novas indicações do ministério da educação e houve 
escolas que alteraram e refizeram os seus horários nesses dias, portanto, houve algum desacerto, porque 
aquilo que tinha sido comunicado para os transportes escolares já não correspondia aos horários de 
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entrada dos alunos. Estava-se a articular, foram comunicados os novos horários para haver essa 
articulação e pensam que tudo tenderá a estabilizar e esses problemas ficarem sanados. 
Em resposta às questões mais diretas, e sobre o processo da nova piscina disse que aguardam o visto do 
Tribunal de Contas ainda para o processo de financiamento, e os vistos do tribunal de contas têm sido 
lentos, portanto, está tudo preparado para o início do concurso, mas ainda não é possível. 
Nas obras particulares não se notou abrandamento depois do início da pandemia, também porque o ritmo 
de obras, embora tendo aumentado, significativamente, em relação a alguns anos anteriores, não é muito 
intenso e continua a não haver muitas obras e, sobretudo a este nível da utilização dos benefícios, das 
possibilidades abertas dentro das ARU’s, tem havido um recurso limitado. Nalgumas áreas mais, 
designadamente na Moita, em Alhos Vedros, por exemplo, pouco, mas não se notou diferença e o ritmo de 
procura mantém-se, mais ou menos, idêntico àquilo que vinha acontecendo nos últimos meses, 
Sobre o Centro de Saúde da Baixa da Banheira, disse que teve um atraso no período inicial da pandemia, 
em que a obra chegou a estar totalmente parada durante cerca de um mês, depois recomeçou com alguma 
lentidão, e pensa que é do conhecimento público, portanto, não vai dizer nada que viole qualquer 
confidencialidade, mas a empresa está num processo especial de reabilitação, teve alguns problemas e 
aquilo que sentem foi que o início, mesmo ainda antes da questão da pandemia, foi a um ritmo mais lento 
do que gostariam. No entanto, já depois do retorno do trabalho, as coisas recompuseram-se e agora a obra 
está a decorrer dentro de um ritmo normal, e ainda que não seja possível garantir que vão recuperar o 
atraso desse mês em que esteve parado e acabar a obra dentro do prazo que estava inicialmente previsto, 
mas se continuar como está neste momento não excederá muito o prazo previsto. 
Por último, sobre a questão do aeroporto, disse que não há novidades. Houve uma interpretação incorreta 
de uma entrevista que deu a um jornal, que suscitou alguma efervescência, mas foi apenas uma 
interpretação incorreta. Não houve, da sua parte, nenhuma mudança de posição, não houve da parte dos 
órgãos municipais, como é sabido, e também não houve da parte do promotor, da ANA ou do governo, 
nenhuma mudança de posição, mesmo com esta situação alterada em resultado da pandemia, e da crise 
que a operação aeronáutica atravessa, como têm visto, tem continuado a ser afirmada pelo governo a 
vontade de construir o aeroporto complementar naquela localização e, da parte da Câmara, continuam a 
afirmar que aquilo é um erro e a considerar que o problema maior não é só ser um erro, esse é um 
problema para o país, para o concelho da Moita é um erro com consequências graves para muitos milhares 
de pessoas, portanto, mantêm a posição a este respeito, 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia, deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta, e aproveitou para recordar  
 
 
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 nove votos a favor, sendo dezasseis da CDU, sete do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, 
um independente. 
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Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era zero horas e cinco minutos do dia vinte e 
seis de setembro de 2020. 
 
 

O Presidente 
 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 
 

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


