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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0007/XII/2020 

Sessão Ordinária de 03/12/2020 

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, pelas dezanove horas, no Pavilhão Municipal 
de Exposições, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 

1º - Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 18.10.2019; 
2º - Ata nº08.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 22.11.2019; 

2.1 – Ata nº08.19 – 1ª reunião – 22.11.2019; 
2.2 – Ata nº08.19 – 2ª reunião – 25.11.2019; 

3º - Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI; 
4º - Lançamento de Derrama; 
5º - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2021; 
6º - Orçamento, Plano Orçamental Plurianual e Grandes Opções do Plano 2021-2025; 
7º - Empréstimo M/Longo Prazo - Moita 2020 – 2ª Fase – Contratação; 
8º - Mapa de Pessoal do Município da Moita para o Ano 2021; 
9º - Apreciação da Atividade Municipal 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por António Filipe da Conceição Palma 
-  Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por João Fernando da Silva Soeiro 
- Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Renata Isabel Rêgo Rosa 
- Presidente da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, Miguel Fernando Gomes 

Carregosa, foi substituído pelo Secretário daquele Órgão, Jorge Miguel Miranda Paulino. 
 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas verificou-se a ausência de António Filipe da Conceição Palma e Manuel 
Nunes Marques. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça, 
Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura e Luis Fernando Vaz do 
Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
- Não houve público presente. 
 
 



   Página 2 de 37 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Voto de pesar pelo falecimento de Maria Antonieta Cabrita Mendonça, apresentado pela Mesa da 

Assembleia Municipal; 
B - Voto de pesar pelo falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles, apresentado pelo MM; 
C - Moção “Homenagem a Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa”, apresentada pelo MM; 
D - Moção “Por uma verdadeira transferência de competências”, apresentada pela CDU; 
E - Saudação “Aos heróis do quotidiano”, apresentada pela CDU. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Voto de pesar pelo falecimento de Maria Antonieta Cabrita Mendonça 
No passado dia 4 de novembro faleceu Maria Antonieta Cabrita Mendonça, membro desta Assembleia 
Municipal desde 24 de outubro de 2017. 
Maria Antonieta, militante do Partido Socialista desde o 25 de Abril de 1974, um ser humano com grandes 
qualidades no relacionamento cívico e político, foi uma cidadã que dedicou grande parte da sua vida à 
causa pública. 
Professora aposentada, licenciou-se em Filologia Germânica e desenvolveu, durante vários anos, a sua 
atividade profissional na Alemanha, ligada ao ensino e coordenação de ações de promoção da língua 
portuguesa. 
Regressada a Portugal reintegrou a secção da Moita e a Comissão Política Concelhia da Moita do Partido 
Socialista, tendo sido membro de várias comissões políticas concelhias e de outros órgãos locais. 
Pela sua dedicação e empenho na causa pública, à sua terra e à democracia, a Assembleia Municipal da 
Moita manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Antonieta Cabrita Mendonça, e endereça 
à sua família, aos seus amigos e ao Partido Socialista, as mais sentidas condolências.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o voto de pesar a discussão intervieram  
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Começou por dizer que o grupo municipal do Partido Socialista queria agradecer o gesto da Mesa. e 
também estavam a preparar um voto pesar, obviamente, mas receberam do senhor Presidente da Mesa 
da Assembleia Municipal a disponibilidade para a Mesa apresentar este voto, pelo que querem agradecer 
o gesto porque é de louvar. 
Não têm muito acrescentar ao que está escrito a não ser dizer que a Antonieta, para além de uma militante 
socialista que com todos privava, era uma autarca e uma grande amiga, Provavelmente, nem todos a 
conheciam bem, mas a Antonieta era uma mulher de causas humanitárias, sempre foi ao longo da vida, e 
tinha uma preparação intelectual elevadíssima que era considerada em muito lado, portanto, obviamente 
que lamentam que ela os tenha deixado, mas fica para todos os presentes o reconhecimento da 
determinação da Antonieta e da sua permanente simpatia e capacidade de lidar com os outros. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que a Mesa da Assembleia Municipal se fez representar pelo próprio e pela 1ª Secretária, Mónica 
Ribeiro, no velório da senhora Antonieta Mendonça. 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu o voto de pesar a votação. 
 
 
Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado 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. 
 
 
Neste momento os membros da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 
silêncio em homenagem a Maria Antonieta Cabrita Mendonça. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao MM que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
“Falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles 
Faleceu em Lisboa, no dia 11 de novembro, aos 98 anos, Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, ilustre pioneiro 
da arquitetura paisagista em Portugal. Nasceu em Lisboa, a 25 de maio de 1922. Licenciou-se em 
Engenharia Agrónoma e concluiu o Curso Livre de Arquitetura Paisagista, no Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. 
Gonçalo Ribeiro Telles marcou com o seu traço a cidade de Lisboa. Da sua vasta obra destacam-se os 
jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, que lhe valeu o Prémio Valmor de 1975, o Corredor Verde de 
Monsanto, o Vale de Alcântara, a Radial de Benfica, o Vale de Chelas, o Parque Periférico e a Integração 
na Estrutura Verde Principal de Lisboa da Zona Ribeirinha Oriental e Ocidental. 
Em 2013, o seu mérito foi mundialmente reconhecido com o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe, o mais 
prestigiado galardão atribuído pela Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas. 
O Parque Municipal da Moita, com cerca de 4,5 hectares, gizado pela mão de Gonçalo Ribeiro Telles, em 
1973, foi o primeiro Parque Urbano do nosso país. Um marco histórico, que denota uma visão do espaço 
baseada na harmonia, equilíbrio e proteção da natureza, a par da promoção do conforto, recreio e 
progresso cultural das populações. 
Durante décadas, o Parque Municipal da Moita foi o local escolhido por inúmeras pessoas para a realização 
de fotografias de momentos marcantes das suas vidas. São incontáveis as reportagens fotográficas de 
casamentos, batizados, aniversários, pedidos de casamento ou de namoro que ali decorreram! 
O Parque Municipal da Moita, uma das obras maiores do Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, faz parte da vida 
de todos nós e seriamos certamente mais pobres, se ele não existisse! 
Do vasto legado de Gonçalo Ribeiro Telles fazem parte as bases de uma política nacional de ambiente e 
ordenamento do território. 
Como cidadão, manteve uma intervenção inquieta e permanente. Assim: 
- Antes do 25 de Abril de 1974, encabeçou listas de oposição ao antigo regime.  
- Após a instauração da democracia, fundou e presidiu ao Partido Popular Monárquico (PPM), pelo qual foi 

Subsecretário de Estado do Ambiente nos I, II e III Governos Provisórios, e Secretário de Estado da mesma 
pasta, no I Governo Constitucional. 

- Em 1979, com Francisco Sá Carneiro (PSD) e Freitas do Amaral (CDS), fundou a Aliança Democrática 
(AD), tendo sido eleito deputado à Assembleia da República em 1979, 1980 e 1983, tendo pertencido 
ao governo como Ministro de Estado e da Qualidade de Vida entre 1981 e 1983. 

- Depois de sair do PPM, em 1984, criou o Movimento Alfacinha, pelo qual foi eleito vereador à Câmara 
Municipal de Lisboa.  

- Em 1993 fundou o Movimento Partido da Terra (MPT), cuja presidência abandonou em 2007.  
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Ao longo da sua vida, Gonçalo Ribeiro Telles revelou sempre uma visão política coerente, centrada na 
harmonia com a Natureza e na defesa da dignidade da pessoa humana, pelo que podemos afirmar que 
contribuiu de forma decisiva para a estabilização da democracia em Portugal, para o reconhecimento da 
arquitetura paisagista e para a valorização das questões ambientais. 
Face ao exposto, propomos que a Assembleia Municipal da Moita delibere aprovar: 

a) Um Voto de Pesar pelo falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles, salientando o seu percurso e a sua 
intervenção política e social, com especial destaque para a sua obra no nosso concelho. 

b) Propor à comissão de toponímia da Assembleia Municipal, o estudo da possibilidade da atribuição 
do nome de Gonçalo Ribeiro Telles ao Parque Municipal da Moita. 

Moita, 3 de dezembro de 2020 
Os Deputados Municipais do Grupo Municipal Merecemos Mais” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu o voto de pesar a votação. 
 
 
Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com vinte e nove votos a 
favor, sendo quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
Solicitou ao MM procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
«Homenagem a Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa 
“A pessoa deve ser o princípio e o fim de toda a ação política”, dizia Sá Carneiro, um homem de fortes 
convicções, cujo entusiasmo contagiava até os seus adversários. 
Francisco Sá Carneiro nasceu no Porto, no dia 19 de julho de 1934. Com 22 anos concluiu o curso de 
Direito e deu início à sua carreira de advogado. Enquanto católico praticante frequentou os círculos mais 
progressistas da Igreja, o que o influenciou a defender publicamente a transformação do regime numa 
democracia parlamentar, que assumiu, com muita coragem, na Assembleia Nacional, como deputado da 
ala liberal. 
Após a Revolução dos Cravos, Francisco Sá Carneiro fundou o Partido Popular Democrático (PPD), 
juntamente com Francisco Pinto Balsemão e José Magalhães Mota. Foi o primeiro secretário-geral do PPD, 
afirmando-se, desde logo, como líder histórico do Partido. Ao longo da sua vida política assumiu sempre 
com frontalidade a sua visão para o País. 
Francisco Sá Carneiro verbalizava o que pensava, mesmo que isso fosse considerado politicamente 
incorreto. Foi um dos primeiros a criticar a influência que o Movimento das Forças Armadas (MFA) exercia 
na política nacional.  
Francisco Sá Carneiro foi Ministro sem pasta em diversos governos provisórios. Foi eleito deputado à 
Assembleia Constituinte e, mais tarde, à I Legislatura da Assembleia da República. 
Em 1979, com Diogo Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Telles, criou a Aliança Democrática, uma 
coligação que incluía o PPD, o CDS e o PPM. Esta coligação venceu com maioria absoluta as eleições 
legislativas de 1979.  
Adelino Amaro da Costa, desempenhava nesse governo o cargo de Ministro da Defesa. 
No dia 4 de dezembro de 1980, decorridos 11 meses das suas tomadas de posse como Primeiro-ministro 
e Ministro da Defesa, e em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais, Francisco Sá Carneiro 



   Página 5 de 37 

e Adelino Amaro da Costa tinham agendado uma deslocação ao Porto para participar num comício 
destinado a apoiar o candidato presidencial, general António Soares Carneiro. O avião em que seguiam 
despenhou-se escassos instantes após a descolagem e o Primeiro-ministro teve morte imediata, bem como 
a sua companheira, Snu Abecassis, o Ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, e toda a tripulação do 
avião. 
Assinalando os 40 anos sobre esta fatídica data, única morte de um Primeiro Ministro em funções e 
envolvendo algum mistério que ainda hoje perdura, sobre os reais acontecimentos, a Assembleia Municipal 
da Moita, reunida a 3 de dezembro de 2020, delibera: 

a) Prestar homenagem à memória de Francisco Sá Carneiro e de Adelino Amaro da Costa, pelo papel 
que representaram como estadistas e pelo seu contributo para a construção de uma democracia 
moderna em Portugal. 

Caso aprovada, deve esta moção ser enviada: 
- Câmara Municipal da Moita; 
- Órgãos de Comunicação Social Locais e Nacionais. 

Moita, 3 de dezembro de 2020 
Os Deputados Municipais do Grupo Municipal Merecemos Mais» 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado a moção a discussão intervieram  
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Ouviram esta noção com atenção, e todos lamentam as tragédias pessoais, independentemente de quem 
se trata, mas não podem acompanhar esta moção porque não podem homenagear alguém que fez parte 
“com muita coragem” da Assembleia Nacional. Os eleitos pela CDU não vão homenagear ninguém que 
tenha no seu trajeto político feito parte do Estado Novo e apoiado um regime fascista em Portugal. Também 
não podem apoiar, ao contrário do que aqui se diz que “assumiu sempre com frontalidade a sua visão 
para o País” alguém que estava à frente de um partido que tinha como uma das suas metas uma sociedade 
sem classes e sabem qual foi o papel do PSD. Apesar de Sá Carneiro ter referido que defendia uma 
sociedade sem classes sabem qual foi o papel do PSD.Em relação a Adelino Amaro da Costa, porque 
defendem a Constituição da República Portuguesa, mais uma vez não podem acompanhar uma 
homenagem a alguém que esteve contra a Constituição da República Portuguesa. Depois, não sabem 
como é que, numa moção destas, se saúde algum mistério que ainda hoje perdura acerca das 
circunstâncias da morte destes dois ex-governantes portugueses, depois de tanto tempo e de tanta 
Investigação sobre o assunto. 
Assim, exatamente porque defendem uma democracia moderna em Portugal, não podem acompanhar 
esta homenagem a Francisco Sá Carneiro e a Adelino Amaro da Costa, 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Disse que queria deixar duas notas breves, primeiro porque entendem que esta moção é desenquadrada 
no lugar em que é apresentada e no tempo em que é apresentada, e segundo porque o último parágrafo, 
que depois dá lugar à parte deliberativa, o que é sempre recorrente, é envolto em algum mistério que ainda 
hoje perdura, e não sabe porque é que, permanentemente, se continua a achar que há mistério por trás, 
uma vez que já houve imensas comissões parlamentares e investigações por parte dos órgãos 
competentes, e fica sempre aqui uma certa fabulização deste trágico acontecimento que acha que, 
passados quarenta anos, já não se justificava acontecer, pelo não irão acompanhar esta moção. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Quis apenas dizer que é um texto infeliz, porque está a confundir voto de pesar e homenagem. Uma 
homenagem a pessoas que, na altura, porventura, no espaço e naquele tempo, estavam num percurso de 
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aprendizagem de democracia, e acredita que sim. Aconteceu com muitas pessoas a aprendizagem da 
democracia, a entrada no jogo democrático, e mesmo alguns que estavam contra a Constituição da 
República, depois vieram a não estar e ainda hoje estão neste jogo democrático, na luta democrática, no 
atual quadro constitucional. No entanto, aqui baralham-se as coisas e o mal de ter iniciativas destas é que, 
às tantas, quando se pretende fazer uma homenagem, corre-se o risco de promover a devassa. 
Disse que ia ficar por aqui, mas que foi pouco habilidoso falar de pessoas, trazer pessoas a esta 
Assembleia destas, com um trato destes. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma reprovada por maioria, com dois votos a favor, um do PSD, um 
do CDS; dezoito votos contra, sendo quinze da CDU, três do BE; nove abstenções, sendo oito do PS, uma 
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 BE que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra Carmem Mafra do BE 
“Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres 
A 25 de novembro o mundo assinala a luta pela eliminação da violência contra as mulheres. 
É uma luta que registou mundialmente muitos avanços, mas que persiste inacabada. Ainda vivemos numa 
sociedade culturalmente marcada pelo sexismo em que a dominação masculina se traduz em diversas 
formas de discriminação e violência que carregam uma indiscutível marca de género. 
A pandemia que atravessamos trouxe dificuldades acrescidas à prevenção e ao combate a estas 
violências, em especial à violência nas relações de intimidade e aos femicídios. O confinamento reforçou 
o isolamento de muitas mulheres e aprofundou a sua vulnerabilidade às estratégias de dominação dos 
agressores tornando mais difícil e arriscado pedir ajuda. 
Em Portugal, de acordo com os dados preliminares do Observatório das Mulheres Assassinadas da UMAR, 
em 2020 (à data), já foram assassinadas 30 mulheres, 16 em contexto de relações de intimidade e 
registaram-se 43 tentativas de femicídios. Há agora mais 21 crianças órfãs vítimas da violência contra as 
mulheres. 
Na Europa, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física e/ou sexual. 80 % das vítimas de 
tráfico a nível da União Europeia são mulheres. Nos países em vias de desenvolvimento, uma em cada três 
raparigas casa antes de atingir 18 anos de idade. 
São violências abjetas, que rasgam a sociedade e cujas feridas são ainda mais profundas quando se fala 
de mulheres negras, ciganas, migrantes, trans, lésbicas, com deficiência e tantas outras multiplamente 
excluídas e discriminadas na sociedade. 
Eliminar a violência contra as mulheres e as raparigas é condição para a igualdade de género e tem de ser 
um esforço coletivo e internacional. No passado dia 25 de novembro, em Lisboa, concentraram-se 
centenas de mulheres para reclamar o fim da violência contra as mulheres que já tirou a vida a 30 
mulheres só este ano e pedir políticas públicas de combate às desigualdades profundas e por uma justiça 
livre de discriminação.  
Assim, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 
1. Saudar as iniciativas do dia 25 de novembro e o trabalho de todos e todas aquelas que fazem da luta 

pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, condição fundamental para o 
respeito pelos Direitos Humanos e para uma sociedade livre, democrática e igualitária. 

Moita, 3 de dezembro de 2020 
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Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
 
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 recomendação a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovado 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. 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
“Por uma verdadeira transferência de competências 
O processo de transferência de competências já deu alguns passos, mas o ano de 2021 que se avizinha 
marca o início da imposição desta transferência para as autarquias. 
Este processo é apresentado pelo Governo como se de uma descentralização administrativa se tratasse, 
mas tem na realidade uma natureza bem diversa da anunciada. Desde logo porque continua a bloquear a 
Regionalização. A criação das regiões administrativas é o passo necessário para que fique completa a 
estrutura do Estado descentralizado que a Constituição preconiza. As Regiões serão um instrumento 
indispensável para promover o desenvolvimento harmoniosos do território nacional, combatendo 
assimetrias, promovendo o melhor aproveitamento dos recursos do país para fomentar a produção 
nacional e a defesa e valorização dos recursos naturais. A farsa promovida pelo Governo de eleição pelos 
eleitos municipais dos presidentes das CCDR não passa de mais uma forma de bloqueio à regionalização 
e foi ainda oportunidade para mais uma negociata lamentável entre PS e PSD. 
Quando em Janeiro próximo se concretizar a transferência de competências imposta às autarquias, estará 
a dar-se um novo passo no caminho da descaracterização do Poder Local Democrático e da reconfiguração 
do Estado, que PS e PSD acordaram e o Governo força, apesar das evidências de que este processo tem 
implicações que não estão avaliadas, outras que são inaceitáveis à luz da Constituição da República 
Portuguesa, a começar pelo ponto 1 do seu Artigo 6º, que refere: 
“O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os 
princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da 
administração pública.” Ora, uma descentralização imposta não é, por definição, democrática. 
O argumento da proximidade, que tantas vezes usam, é um engodo e simultaneamente uma falácia. O 
princípio da subsidiariedade aponta de facto para que as competências devem ser exercidas por quem 
tiver as melhores condições para desenvolver adequadamente as políticas que carecem de proximidade. 
Mas em circunstância alguma este princípio se sobrepõe ao valor fundamental da universalidade, isto é, 
a igualdade de oportunidades de acesso e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. 
Não é por acaso que este processo tem merecido uma alargada rejeição e resistência, que se manifestou 
claramente no adiamento pela maioria das autarquias da aceitação da transferência de competências no 
prazo pretendido pelo Governo, e que forçou o adiamento para 2022 da transferência compulsiva das 
competências nas áreas da educação e da saúde. 
Descentralização não é o mesmo que transferência de competências. Descentralização é indissociável da 
autonomia do Poder Local e não pode tratar-se de um mero processo de transferir tarefas para as 
autarquias, tornando evidente uma visão que quer transformar municípios e freguesias em meras 
repartições dos ministérios. Também não se pode falar de descentralização quando se aprofunda a 
desvalorização das freguesias e do seu papel. Não só não foi revertida a extinção de freguesias, como o 
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pacote de transferência de competências acentua a sua dependência relativamente aos municípios em 
vez de promover e alargar as suas competências e meios diretamente atribuídos. 
A atribuição de novas competências só se justifica se for para melhorar a prestação das funções sociais 
do Estado e os serviços públicos. Não é aceitável que transferir competências seja apenas o despejar nas 
autarquias a responsabilidade por serviços públicos degradados por anos de opções políticas contrárias 
às suas necessidades, com gravíssimos problemas de falta de pessoal e de meios. Transferir para as 
autarquias responsabilidades nestas matérias, e simultaneamente mantendo o financiamento paupérrimo 
que hoje lhes é atribuído, como o Governo pretende, significa atirar para as autarquias as incapacidades, 
o subfinanciamento e a justa insatisfação crescente das populações. 
Neste sentido, os membros da Assembleia Municipal da Moita, reunidos a 3 de dezembro de 2020, 
exortam o Governo e a Assembleia da República a rever este processo e a construir em conjunto com as 
autarquias um processo de descentralização sério que cumpra os princípios constitucionais que 
enquadram o Poder Local Democrático: autonomia, descentralização e subsidiariedade, garantindo a 
prossecução das funções sociais do Estado e a universalidade do acesso das populações aos serviços 
públicos, mediante a justa e adequada repartição de competências e dos recursos públicos entre o Estado 
central e as autarquias. 
Moita, 3 de Dezembro de 2020 
Os eleitos da CDU” 
 
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 recomendação 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, um independente; oito votos contra do PS; 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. 
 
Declaração de voto de Eurídice Pereira da CDU 
“Este processo de descentralização é um processo sério, ao contrário daquilo que disse esta moção, e 
esta seriedade do processo, obviamente, que vem acompanhada da necessidade descentralização ser 
sempre, e sempre, aprofundada. Nós não vamos falar muito mais porque durante este mandato já 
abordámos este tema diversas vezes e as diversas atas espelham bem o nosso posicionamento. 
Quero, no entanto, deixar aqui uma nota que o número de vezes que a CDU tem trazido este assunto aqui 
à Assembleia Municipal durante este mandato até parece fazer crer que desejam uma descentralização 
imposta de forma potestativa, mas isso não é possível.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Apenas quis informar a Assembleia que a Comissão Permanente de Ambiente, Infraestruturas, 
Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade, reuniu no dia 21 de setembro com a presença do 
senhor Presidente da Câmara, onde foram expostas as razões do município e a situação do município em 
relação ao processo de eliminação das coberturas de amianto nas escolas. Ficaram, nessa altura, a saber 
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que as escolas de responsabilidade do município estarão, num futuro muito próximo, totalmente livres de 
amianto e que o município estava em negociações com o governo para assegurar que o governo cumpria 
com aquilo que tinha prometido, que seria os 100% de financiamento para a remoção do amianto.  
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Disse no dia 26 de outubro reuniu a Comissão Permanente de Planeamento Estratégico, Quadros 
Comunitários, Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação, que contou com a presença do senhor 
Presidente da Câmara, onde se abordaram os temas relativos aos fundos comunitários e o ponto de 
situação das candidaturas, a revitalização de áreas urbanas e também o ponto de situação relativamente 
ao processo da pretensão de instalação do aeroporto na Base Aérea do Montijo. Uma vez que, e aproveitou 
para pedir desculpa aos membros da Comissão por ainda não ter sido possível, ainda não foi feito o resumo 
da ata, não se ia alongar muito mais, pretendendo apenas deixar aqui esta informação. 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal 
Informou que a Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade 
reuniu no dia 27 de outubro, que contou com a presença da senhora Vereadora Vivina Nunes e que o 
objetivo foi o de terem uma noção de como correu o início do ano letivo, onde se abordou, principalmente, 
a questão da pandemia, bem como foram abordados outros assuntos relativos ao funcionamento das 
escolas e como é que tudo se está a passar. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Ao terem tomado conhecimento na Assembleia anterior a esta que a funcionária Alda Mouzinho, que 
acompanhou durante muitos anos a Assembleia Municipal, se tinha reformado, entenderam por bem 
deixar aqui uma palavra de apreço e de reconhecimento pela forma elevada como sempre desempenhou 
as funções e a forma respeitosa com que também sempre tratou o grupo municipal do Partido Socialista. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Disse que, às vezes, perante uma questão de factos consumados, e como já aconteceu há algum tempo, 
não veio à lembrança, mas atreve-se a dizer que, de facto, o reconhecimento é subscrito por todos os 
presentes, todavia agradeceu a lembrança porque, de facto, lhe competia a si, enquanto Presidente da 
Assembleia, ter-se lembrado disso. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Disse que tinha uma questão que lhe tem sido levantada nos últimos dias na Baixa da Banheira, 
nomeadamente, na Baixa da Serra, que tem a ver com a marcação de árvores para abate na avenida 1º 
de Maio e que é tema de conversa nos cafés da Rua Humberto Delgado, no café na avenida 1º de Maio 
em frente às bombas da Baixa da Serra. Pensa que os que aqui estão sabem o que é que se está a passar, 
mas acha que, se calhar. a população não e era bom, antes de se estar a empolgar uma onda imparável 
contra esta situação, que a própria autarquia arranjasse um meio de esclarecer as pessoas daquela zona, 
porque as pessoas falam em abate de sobreiros centenários, abate das árvores e em abate de oliveiras. 
Sabem as obras que lá vão ser feitas, mas as pessoas, se calhar, não sabem, porque não têm o mesmo 
conhecimento que os presentes e não têm que ser os próprios, individualmente, a esclarecer isso. Se 
calhar, havendo essa razão e esse motivo, era bom que a Câmara fizesse um ou dois placards e os afixasse 
ao longo da avenida a explicar quais são os motivos e o que é que se vai fazer ali, porque todos sabem 
que ali fazem falta rotundas, mas é preciso que as pessoas sejam esclarecidas que elas vão ser feitas. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Apenas quis que ficasse registado que a Assembleia Municipal da Moita não se esqueceu que hoje decorre 
o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A ONU, em Assembleia Geral no dia 14 outubro de 1992 
elegeu o dia 3 de dezembro como Dia internacional das Pessoas Deficientes. Avançou, anos mais tarde, 
com a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, em 1998. Esta data tem assim como 
principal objetivo a motivação para uma maior compreensão nos problemas relativos à deficiência e à 
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mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e bem-estar, para que se crie um mundo mais 
inclusivo, equitativo, para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental. 
Há pouco recordou-se que, muito antes da criação deste dia, houve um Ano Internacional do Deficiente e 
uns quantos jovens aqui na Moita, um deles era o João Faim, vieram ter consigo para os ajudar a fazer 
uma carta, pois tratava-se do Ano Internacional do Deficiente e um que trabalhava na Câmara descobriu 
que havia recrutamentos e que havia alguns jovens com algumas deficiências que podiam, naturalmente, 
ser integrados naquele serviços para os recrutamentos que estavam abertos. Fizeram essa carta, não foi 
cunha nenhuma, mas foi, exatamente, a partir daí que a Câmara, e hoje todos se orgulham disso, passou 
a ter uma atenção à deficiência com uma atitude inclusiva. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Quis saudar a luta da população, a luta da grande maioria dos autarcas deste concelho, em especial, os 
deputados do Partido Ecologista Os Verdes, por terem conseguido que se fizesse uma avaliação de impacto 
ambiental estratégica sobre o aeroporto. Foi uma luta de anos, contra um Golias multifacetado, que dizia 
que era um  facto consumado, que não havia alternativa, que ontem já era tarde, que usou a comunicação 
social para denegrir pessoas, inclusive o próprio, que não fez um estudo sério porque nem sequer avaliou 
o efeito do ruído na saúde das pessoas, porque não fez medições de ruído. Uma série de coisas que foram 
permitidas ir fazendo, e esta aprovação permite seguir um outro caminho, um caminho de progresso, ainda 
que, na sua opinião, também não faça sentido fazer-se a avaliação porque já foi estudado e a melhor 
solução, que foi apontada por todos os estudos, foi no Campo de Tiro de Alcochete. 
Disse ainda, porque lhe parece que é do interesse de todos os que os ouvem, que houve duas propostas 
na Assembleia da República para esta questão da avaliação, uma do Partido Ecologista Os Verdes, que foi 
apresentada em primeiro lugar, e uma do PAN e, ao lerem as duas percebem, perfeitamente, que o PAN 
copiou a proposta dos Verdes. Acha que é desagradável, que não valia a pena e queria também deixar 
aqui a sua interpretação, porque elas são as duas iguais. Até podiam ter posto um ponto ortográfico para 
disfarçar, mas foi uma cópia completa, e acha que assim não é correto. Para já, estão satisfeitos, mas vão 
acompanhar o processo porque ainda não acabou. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção deu por concluído o período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Ata nº07.19 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 18.10.2019 
 
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 ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e um votos a favor, sendo 
onze da CDU, seis do PS, três do BE, um 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. 
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2 – Ata nº08.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 22.11.2019 
2.1 Ata nº08.19 – 1ª reunião – 22.11.2019 

 
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 ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor, sendo dez da 
CDU, dois do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; cinco 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. 
 

2.2 Ata nº08.19 – 2ª reunião – 25.11.2019 
 
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 ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e quatro votos a favor, sendo 
doze da CDU, seis 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 – Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 23/11/2020: 
 
“O produto da cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI) constitui receita dos municípios nos 
termos da alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73º/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
Cabe aos municípios, em conformidade com o estabelecido nos nºs. 5 e 14 do artigo 112º do Decreto-Lei 
n.º 287/2003, de 12 de novembro (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), definir anualmente a taxa 
aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na alínea c) do 
nº. 1 do mencionado artigo (0,3% a 0,45%) e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 
Autoridade Tributária até 31 dezembro. 
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Desta forma, considerando que a receita decorrente da liquidação de IMI se reveste de primordial 
importância para a gestão orçamental e financeira do município, propõe-se ao abrigo do n.º 5 do art.º 112.º 
do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de novembro: 

• Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência do CIMI seja de 0,370%, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 
112.º do CIMI. 

Por outro lado, e dando cumprimento ao trabalho desenvolvido pelos serviços municipais na identificação 
de prédios urbanos que se encontram devolutos, total ou parcialmente, ou em ruinas, tendo como objetivo 
sensibilizar os seus proprietários, seja por razões de segurança publica, seja por razões de revitalização 
dos próprios edifícios, propõe-se ao abrigo do n.º 3 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de 
novembro: 

• Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência e proposta anteriormente seja elevada ao triplo nas condições 
enunciadas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do citado artigo, ou seja, aplicada a prédios urbanos que se 
encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios em ruinas; ou a prédios urbanos parcialmente 
devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos prédios não constituídos em propriedade 
horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que apresentam vem na sequência daquela que, desde o início, é a postura do município da 
Moita, relativamente ao IMI. Desde que este imposto foi criado, nesta forma e com a faculdade de os 
municípios decidirem a taxa, dentro de um intervalo definido na lei, optaram sempre por não aplicar a taxa 
máxima possível. Durante muitos anos mantiveram na taxa intermédia e, há alguns atrás, iniciaram um 
processo progressivo de diminuição desta taxa, e que entendem ser um processo que acautela a situação 
financeira do município, porque esta é uma receita muito importante e esse processo de descida iniciou-
se quando este imposto estabilizou, e  tem vindo a descer sem afetar grandemente a receita, o que 
significaria afetar a capacidade financeira da autarquia, mas tem vindo a descer e pensam que deve 
continuar a descer nos próximos anos, se se mantiver esta trajetória de estabilização da receita que se 
está, neste momento, a verificar e é esse o sentido desta proposta, com mais uma pequena descida que 
se vai juntar a este trajeto que já está a ser seguido, pelo que propõem que, para o ano 2020, se fixe nos 
0,37%. 
 
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 Carlos Dias da CDU 
Perante a redução da taxa agora estabelecida de 0,37%, face ao orçamento anterior em que se tinha 
taxado em 0,375%, o que entendem tratar-se de mais um esforço contínuo gradual. que o município tem 
levado em consideração na matéria de redução de custos aos seus munícipes desde o ano de 2015, com 
contínuas descidas da taxa até a presente data, perguntou qual o valor que se calcula que esta diminuição 
de receita vá provocar nos cofres do município por via desta operação de redução da taxa IMI. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Quis apenas relembrar alguns números que, continuamente, refere nestas Assembleias quando se trata 
da discussão do IMI, porque é importante que quem os ouve, especialmente em casa, tenha esta noção. 
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O IMI é um imposto relativamente importante para os municípios, aliás, é muito importante para os 
municípios, mas ao nível da receita do Estado é um imposto que aparece em sexto ou sétimo lugar no 
volume de receita. Em primeiro lugar, aparece o IVA com 35,6%, isto relativamente a valores da Autoridade 
Tributária de 2018, o IRS aparece com 27,2%, o IRC com 13,3%, o ISP com 7%, o imposto de selo sobre o 
tabaco com 3,3% e o IMI com apenas 3,1%, o que quer dizer que em qualquer descida de impostos que 
tenha um verdadeiro impacto na vida de todos, nos rendimentos de cada um e na receita disponível, não 
é o IMI, exatamente, o melhor imposto para se adequar. 
Percebem e concordam com esta opção do município da Moita, de não onerar além daquilo que é o 
estritamente necessário os seus munícipes, mas esta descida que é hoje proposta, provavelmente, terá 
um impacto maior nas receitas do município do que aquilo que terá, individualmente, em cada um dos 
munícipes. A titulo de exemplo disse que o seu IMI ronda os quatrocentos euros e que a sua descida será 
cerca de cinco euros, e cinco euros por ano na descida de um imposto, não é significativo para qualquer 
família. O que, realmente, poderia melhorar as condições de vida seriam alterações significativas, no IVA 
e no IRS, mas isso têm visto que não acontece, pior ainda, conseguem ver, na prática, alguns impostos 
que têm uma forma de taxa serem aumentados em 100%. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por ter sido colocada uma questão perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia responder. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Informou que, se não houver nenhuma outra alteração, a quebra de receita será em torno dos cem mil 
euros. 
 
Tomou a palavra Carmem Lima do PS 
Em nome da bancada do Partido Socialista apresentou a proposta que se transcreve infra: 
“Uma vez que o próximo ano será extremamente exigente, fruto dos Impactos económicos que a pandemia 
terá na economia, importa a autarquia dar um sinal às famílias, contribuindo para este esforço coletivo a 
que todos nós somos chamados e que se aplique o IMI familiar, aplicável as famílias com um, dois ou mais 
filhos, de acordo com o nº1 do artigo 112-Aº do CIMI - Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, que se 
traduz da seguinte forma: um dependente, ou seja, um filho daria um desconto de 20€, dois filhos 40€, 
três ou mais filhos 70€. 
Mais se propõe que a presente proposta seja submetido a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea d) do nº1 do artigo 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta apresentada pelo PS à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Não percebeu muito bem, porque foi dito que era no âmbito do Covid, se a proposta era dirigida a famílias 
que estivessem infetadas e impossibilitadas de trabalhar, o que considera não fazer nenhum sentido. 
Perguntou ainda qual era o alcance desta proposta ao nível da diminuição da receita da Câmara, porque 
quando se faz uma proposta deve-se apresentar e fundamentar aquilo que se pretende. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou junto da bancada do Partido Socialista que o que propõem é uma adenda à proposta da Câmara 
Municipal, propondo aplicar o IMI familiar às famílias com um, dois ou mais filhos, de acordo com nº1 do 
artigo 112-Aº do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, em que com um filho teriam uma dedução 
de 20€, com dois filhos 40€ e com três ou mais filhos 70€. 
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Assim, por não ter mais pedidos de intervenção, disse que iria submeter a adenda a votação e, na 
sequência dessa votação, submeteria a proposta da Câmara Municipal a votação. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Disse que o senhor Presidente da Assembleia Municipal traduziu a 100% aquela que é a proposta de 
adenda. De facto, é a introdução do IMI familiar, que representa as deduções que o senhor Presidente 
disse, com um filho, com dois filhos, com três ou mais, portanto, está esclarecido. 
Relativamente à pergunta sobre qual o impacto financeiro disso, sugeriu ao senhor Presidente da União 
de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira que utilizasse o mesmo método que o PCP utiliza 
quando apresenta propostas na Assembleia da República, portanto, é fácil, deve conhecer e, desse ponto 
de vista, encontrar rapidamente os números. 
Relativamente a quem é que se dirige esclareceu que é a todas as famílias que tenham filhos, não 
precisam de estar infetadas. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pensa que não podem estar num debate político sério, com pessoas a ver, e não responderem às questões, 
e ficou, sinceramente, muito desagradado com esta postura do Partido Socialista, que não é virgem. 
Disse a senhora Eurídice Pereira “faça lá como o PCP não sei onde”, mas não sabe, porque é aqui que 
está, e o que sabe é que o Partido Comunista Português, com Os Verdes e com amigos independentes, 
cada vez que fazem alguma proposta, estudam a proposta em temos de custos, em termos de benefícios 
para as pessoas, e para não pôr em causa a gestão da Câmara. Era isto que esperavam de pessoas 
responsáveis, e o que perguntou merecia uma resposta, e acha que dizerem o que foi dito não está certo. 
Sabe ler, sabe ouvir e percebeu o que o Presidente da Assembleia esteve a explicar, o que não está 
explicado ainda é porque é que, para se apresentar uma proposta de alteração ou uma adenda ao IMI, se 
vem falar Covid-19, porque não foi o próprio que a apresentou. Não sabe se é devido à situação da crise 
econômica que está aí, mas a ser assim o seu camarada João Figueiredo falou muito bem quando disse 
que havia outros impostos para mexer que não foram mexidos, como o IVA, oi IRS, o IRC, porque esses 
teriam outro impacto na vida das pessoas e, exatamente, por não poderem decidir isso aqui, o Partido 
Socialista devia explicar qual é a afetação na receita municipal, o que é que isso teria de impactos nas 
Grandes Opções do Plano, o que é que se deixaria de fazer para poderem decidir com responsabilidade, 
porque esta coisa da semântica e da retórica não resolve problemas. Da sua parte, não considerará sequer 
outra forma de votar a adenda que não seja aquela que já estarão à espera. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a adenda e a proposta a votação. 
 
 
Submetida a adenda a votação foi a mesma reprovada por maioria, com nove votos a favor, sendo oito do 
PS, uma independente; quinze votos contra da CDU; cinco abstenções, sendo três do BE, um do PSD, um 
do CDS. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo quinze 
da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; nove abstenções, sendo oito do PS, uma independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
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Tomou a palavra António Chora BE 
Porque têm uma declaração de voto conjunta para as propostas de IMI, Lançamento de Derrama e Taxa 
Municipal de Direito de Passagem, informou que a apresentariam após a discussão das três referidas 
propostas. 
 
 
4 – Lançamento de Derrama 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com uma abstenção, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 23/11/2020: 
 
“Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes 
em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, de acordo com o n.º 1 do art.º 18.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais  e 
Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
Assim, tendo presente a atual conjuntura económica e a realidade empresarial do concelho da Moita, não 
descurando o facto de a receita proveniente da derrama de IRC ajudar a garantir o equilíbrio do orçamento 
corrente, propõe-se para o ano de 2021: 

- Que a Câmara Municipal delibere isentar do pagamento de derrama os sujeitos passivos com volume 
de negócios até 150.000 euros, nos termos do n.º 22 do art.º 18º, em conjugação com o n.º 2 do art.º 
16º, ambos do RFALEI;  

- Que a Câmara Municipal delibere aprovar o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre os sujeitos 
passivos com volume de negócio superior a 150.000 euros, nos termos do n.º 1 do art.º 18 do RFALEI. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta que apresentam é a de isenção de pagamento deste imposto para as empresas com volume 
de negócios inferiores a 150000€ e a aplicação da taxa de 1,5% aos bons negócios superiores a 150000€. 
Este ano quis dar um contexto a esta proposta porque, naturalmente, todos conhecem a profunda crise 
que está instalada no país, em consequência da pandemia, e a forma como isso tem afetado, em 
particular, as pequenas e médias empresas. No entanto, há que ter em atenção que este imposto incide 
apenas sobre o lucro, ou seja, se uma empresa chega ao ponto de declarar lucros significa que a crise não 
a afetou de forma a pôr em causa a sua continuidade e a sua sustentabilidade e, por isso, não há razão 
para que, à semelhança de todos, não seja também chamada a contribuir para o financiamento de serviços 
públicos, dos quais usufrui como todos os cidadãos usufruem. 
Portanto, é nessa perspetiva, de que este é um imposto que, de facto, não afeta, de forma geral, todas as 
empresas, não afeta as empresas que estão a passar momentos extremamente difíceis, uma vez que ele 
só se aplica quando, no final do ano, no final das contas, há um apuramento do lucro, portanto, nesse caso 
já não irá por em causa a viabilidade de nenhuma empresa. 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo 
treze da CDU, oito do PS, três do BE, um do CDS, um independente; uma abstenção do PSD. 
 
 
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 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2021 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
23/11/2020: 
 
“Atendendo a que as alterações legislativas que sucederam à Lei n.º 5/2004, de 10.02, que estabelece o 
regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços 
conexos e define as competências da autoridade reguladora nacional neste domínio, vieram clarificar, 
designadamente: 

a) Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios públicos e privado municipal, podem 
dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP); 

b) A taxa municipal de direitos de passagem é determinada com base na aplicação de um percentual 
sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 
correspondente município; 

c) O percentual é aprovado em cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que 
se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%; 

d) Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu 
pagamento;  

E que neste contexto o município da Moita já aplicou em anos anteriores a taxa de Direitos de Passagem, 
propõe-se que: 

1- Que seja aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem com base na aplicação de um 
percentual de 0,25% sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais deste 
Município, nos termos da alínea b), do n.º 3, do artigo 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10.02, na 
redação vigente; 

2- Que seja submetida a presente proposta a apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com 
a alínea b), do n.º 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12.09.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Esta taxa aplica-se sobre a utilização do espaço público pelas empresas de telecomunicações que teve 
uma alteração legislativa, há alguns anos alguns, poucos, que veio consagrar esta taxa como um encargo 
das empresas que não lhes é permitido repercutir, diretamente, nos consumidores e, a partir do momento 
que isso aconteceu, entenderam que era justo que também as empresas de telecomunicações pagassem 
pela utilização do espaço público, como pagam quaisquer outras atividades económicas que fazem a 
utilização do espaço público como, por exemplo, uma esplanada de um café ou mesmo uma obra que 
decorre e que utiliza espaço público para instalar um estaleiro, para instalar uma proteção, portanto, no 
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espaço público, por definição, a sua utilização particular é sujeita a uma taxa e também aqui, no caso 
destas empresas, consideram justo que esta taxa seja aplicada e é isso que propõem. 
 
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. 
 
Declaração de voto do BE proferida por Luís Morgado 
“Fixação das taxas de IMI, Lançamento da Derrama e Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para o ano 
de 2021. 
Para o Bloco de Esquerda, o governo deve cumprir na íntegra a lei das finanças locais, de modo a 
providenciar os recursos necessários às autarquias, sem que estas tenham que recorrer aos impostos em 
discussão. 
No país e no concelho em particular, fruto principalmente da pandemia, começamos a reviver uma crise 
social e económica de que ainda não nos tínhamos libertado, recomeçando a aumentar o desemprego e 
a pobreza, situações que tudo indica se alastrarão, no mínimo, durante o próximo ano. 
É exatamente neste quadro que estamos a discutir a fixação das taxas de IMI, Lançamento da Derrama e 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem. 
No que respeita ao IMI, o nosso voto favorável tem a ver com as necessidades financeiras da autarquia 
para conseguir alcançar os seus objetivos em prol dos munícipes, situação que o não cumprimento da Lei 
das Finanças Locais dificulta. 
No entanto, não podemos deixar de reconhecer que a proposta sujeita a votação, representa um 
envergonhado desagravamento do seu atual valor, sem impacto minimamente assinalável nos bolsos dos 
munícipes.  
Esperamos que rapidamente se atinja o valor mínimo legal de 0,3%, reduzindo o impacto deste absurdo 
imposto sobre os munícipes. 
Relativamente à Derrama, o BE sempre considerou que este imposto não deveria ser aplicado de igual 
forma a todo o tecido empresarial. É neste sentido que aprovámos a proposta da Autarquia pois a mesma 
isenta as empresas que tenham tido um volume de negócios inferior ou igual a €150.000,00 contribuindo 
assim para o não agravar do frágil sector económico concelhio. 
No que diz respeito à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, este valor tem um impacto residual nas 
contas do município. 
Votámos favoravelmente por o mesmo não ter implicações sobre os munícipes   
O Bloco de Esquerda, reafirma aqui que os seus votos favoráveis às propostas da Autarquia mais não são 
do que a razão para a exigência de a mesma intervir na minimização da crise social que se vislumbra para 
2021. 
Moita, 3 de dezembro de 2020 
Os eleitos pelo Bloco de Esquerda” 
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6 – Orçamento, Plano Orçamental Plurianual e Grandes Opções do Plano 2021-2025 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 23/11/2020: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o art.º 45º e 46º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação vigente, 
bem como nos termos do previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 e n.º 17 do ponto 6 da NCP 1, ambos 
do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, foram elaboradas as demonstrações orçamentais e 
financeiras previsionais para o ano de 2021 e seguintes. 
Nestes termos, proponho a aprovação do Orçamento, Plano Orçamental Plurianual e Grandes Opções do 
Plano para 2021-2025, e posterior remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea 
a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
O orçamento que apresentam caracteriza-se por ser o maior de sempre do município da Moita, com um 
volume total de quarenta e três milhões de euros, que são justificados, em boa medida, pelo facto de o 
investimento crescer significativamente, prevendo-se despesas de capital da ordem dos dezoito milhões e 
oitocentos mil euros, dos quais dezassete milhões são investimento. As razões para este crescimento, e 
algumas das características específicas deste orçamento, têm a ver com a previsão que o ano 2021 seja 
um ano de forte execução de investimentos relacionados com fundos comunitários, ou com outros 
investimentos de montante significativo, em alguns casos, com financiamento assegurado por operações 
bancárias. Fala de obras tão importantes e com um montante muito importante como a requalificação da 
avenida 1º de Maio, a requalificação da Estrada Nacional na Baixa da Banheira, o  arranjo do Largo do 
Descarregador, uma intervenção de asfaltamento espalhada por todo o concelho, que está assegurada 
por uma operação bancária e cujo valor se aproxima de um milhão e setecentos mil euros. Têm também 
a conclusão do Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que tem grande parte da sua execução financeira 
durante o ano 2021, que é uma obra que está em curso e que vai durar até ao verão do próximo ano, e 
têm o início da construção da piscina da Moita, também assegurada por uma operação bancária e que 
tem um montante de dois milhões e setecentos mil euros, aproximadamente, também com início para o 
ano que vem, e tem já uma parte desse encargo refletida neste orçamento. 
Outro elemento importante que queria referenciar neste orçamento é que é um orçamento que prevê toda 
a atividade normal da Câmara, do ponto de vista da atividade cultural, desportiva, recreativa, tudo está 
previsto como se de um ano normal se tratasse, mas é evidente que hoje há uma incerteza grande sobre 
quais as condições que vão ter durante o ano que vem, em particular, nos primeiros meses do ano, mas 
ainda assim, aquilo que aqui afirmam é a intenção de terem um ano normal, de retomarem a atividade 
normal da Câmara, do município e de todas as atividades em que participam. 
Ainda do ponto de vista de investimentos, quis referir duas obras significativas que estão inscritas e que 
também valem a pena destacar pelo seu significado, que são a construção do novo centro de recolha de 
animais errantes, na sequência de uma decisão que já foi anunciada aqui há algum tempo, em que os 
municípios da Moita e do Barreiro acordaram que a associação que tinham constituído para a gestão da 
Quinta do Mião esgotou a sua capacidade, no sentido em que as instalações são insuficientes para as 
necessidades atuais dos dois municípios, e a opção que se colocava era procurar uma solução de 
ampliação daquelas instalações, o que não era fácil, ou então construir novas, Posta a questão de construir 
novas o que faria sentido era ser construída aqui na Moita, e aquilo que acordaram foi que, de facto, se 
pusesse termo a esta associação. Aquelas instalações ficam na posse do município do Barreiro, o 
município da Moita é ressarcido do dinheiro que investiu e com essa verba e mais alguma que, 
eventualmente, será necessária, irão construir umas instalações novas no concelho da Moita para servir, 
exclusivamente, o concelho, 
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Também têm prevista uma obra bastante significativa, que é a construção de um centro de treinos de 
atletismo na Baixa da Banheira, algo de que se fala já há muito tempo, que é uma ambição sobre a qual 
vinham a trabalhar e que vai permitir criar condições para o treino e para a preparação de atletas, já a um 
nível bastante avançado, com pista, com caixas de saltos e com os equipamentos necessários para que, 
de facto, seja um avanço importante na prática do atletismo no concelho. 
Uma outra nota para dizer que este orçamento prevê um aumento do apoio à associação de Bombeiros, 
porque são extremamente importantes, porque têm um papel insubstituível e têm várias carências, e aqui 
preveem aumentar a comparticipação do município na atividade dos bombeiros. 
Preveem também manter os níveis de apoio ao movimento associativo, quer da área cultural e desportiva, 
quer, muito em particular, da área social, mantendo os níveis de apoio que se atingiram este ano onde, 
em face das consequências da pandemia, o município decidiu dar apoios extraordinários, portanto, acima 
daquilo que era o apoio regular dado todos os anos. Aquilo que aqui inscreveram foi que esses apoios se 
tornem regulares e que para o ano não haja retrocesso no nível de apoio atribuído. 
Uma outra nota para salientar que a situação financeira da Câmara está melhor, tem melhorado, e a 
disponibilidade da autarquia melhorou, significativamente, desde logo porque, este ano, chegaram ao fim, 
já este mês, a grande parte dos empréstimos, as operações de crédito a longo prazo das dívidas que o 
município tinha, o que tem exigido um esforço significativo, ao longo de doze anos, para cumprir os 
compromissos. Um esforço que chegou a atingir cerca de dois milhões e meio por ano de serviço da dívida, 
mas que chegou ao fim e fizeram-no cumprindo, rigorosamente, os compromissos e fizeram-no não pondo 
em causa o funcionamento da autarquia e a sua capacidade de prestar os serviços públicos, ainda que, 
naturalmente, com consequências na disponibilidade para o investimento, que era reduzida. Para o ano 
têm ainda um encargo com a dívida, porque ainda há uma parte que permanece, mas reduz quase um 
milhão e meio de euros àquilo que era habitual e é esse acréscimo de capacidade de investimento que 
aqui está previsto e que é bastante importante. 
Por último, sobre os trabalhadores, que são um elemento fundamental, porque não há serviços públicos 
sem trabalhadores públicos, preveem, para além de um crescimento da massa salarial resultante das 
atualizações salariais que irão ocorrer em função do facto de ser o fim do ciclo de avaliação do 
desempenho, e existe aí a progressão salarial de alguns trabalhadores, preveem também a contratação 
de alguns trabalhadores para continuarem este esforço que têm vindo a desenvolver nos últimos anos, de 
reconstituir a capacidade operacional, de recompor os quadros, que foram profundamente afetados no 
período dos PEC e da troika e, para além disso, pretendem exercer a opção gestionária, que é um 
mecanismo que está previsto na lei que permite, permitam-lhe explicar assim, uma aceleração do tempo 
de progressão salarial em função da avaliação do desempenho, com uma verba prevista para esse efeito 
em 2021. Portanto, do ponto de vista dos trabalhadores e dos quadros da autarquia, pretendem, 
efetivamente, proporcionar todas as condições para que os seus direitos e a sua capacidade de trabalho 
seja plenamente exercida. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão: 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Estão perante umas GOP e orçamento que, apesar da sua dimensão, mantêm, no essencial, o que tem 
caracterizado a gestão da CDU, um orçamento em que não se vislumbra uma estratégia para o 
desenvolvimento do concelho, que é desadequado aos desafios que é necessário responder, fortemente 
dependente das transferências do Estado e do financiamento bancário, e estes documentos apenas se 
distinguem, na verdade, pelo seu eleitoralismo, porque veem surgir uma concentração de obras, depois 
de verem orçamentos atrás de orçamentos de baixo investimento, e mesmo quando surgem algumas 
destas obras que são importantes para o concelho como, por exemplo, as piscinas da Moita, surgem 
desligadas de uma estratégia, com medidas soltas orientadas pela conjuntura, nomeadamente, pelo 
calendário eleitoral. Para o Partido Socialista é, em suma, um orçamento eleitoralista, sem visão 
estratégica, sem rasgo e não é o que o concelho precisa. 
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Quis também colocar duas questões sobre alguns pontos específicos, e pegando em algo que o senhor 
Presidente disse, com o que não pode deixar de concordar porque, de facto, não há serviços públicos sem 
trabalhadores públicos porque, por exemplo, precisamente no departamento administrativo de recursos 
humanos, a rubrica orçamental para a formação dos trabalhadores da Câmara tem, outra vez, um valor 
baixíssimo, o que tem sido uma constante, e gostaria de saber porquê, bem como questionar a razão de 
se verificar uma redução dos encargos com a saúde, algo estranho no período atual. 
Por último, solicitou esclarecimentos sobre a redução na ordem de cerca de duzentos mil euros no que diz 
respeito ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Em primeiro lugar, gostava muito, no âmbito da Comissão Permanente de Administração e Finanças, ter 
tido a oportunidade de reunir a Comissão e terem discutido e analisado este orçamento, e isto porque 
sabem que, no âmbito dos trabalhos das comissões, há uma profundidade de análise diferente daquela 
que, por vezes, é aqui dita no plenário e, normalmente, as pessoas tornam-se mais comedidas e não usam 
termos como o que ouviram de eleitoralismo e coisas assim, para caracterizar um orçamento que está tão 
bem especificado, portanto, foi uma pena não terem reunido porque aí sim teriam feito uma análise muito 
mais profunda. 
Quis também referir-se ao orçamento não apenas pela questão da despesa, mas também do ponto de 
vista da receita e lembrar um aspeto importante porque há, de facto, como em todos os municípios, uma 
transferência de verbas por lei, da administração central, para os municípios pelo serviço que é feito por 
estes, pelos impostos que pagam à administração central, mas também há uma Lei de Finanças Locais 
que não é cumprida, e essa Lei de Finanças Locais retira ao município da Moita, anualmente, perto de um 
milhão de euros pelo seu não cumprimento, portanto, é menos receita que este orçamento também 
demonstra, e também demonstra menos receita porque, como ainda há pouco viram, e que foi uma opção 
justa aqui aprovada nesta Assembleia, exatamente, pela redução do IMI, que também tem um valor 
importante, que também poderia contribuir para o investimento e que também é um sinal positivo ,embora, 
como também foi aqui demonstrado, no seu todo, seja uma verba muito importante para o município, mas 
aquilo que representa para cada uma das famílias não tem assim tanta expressão, todavia, também é, de 
facto, um esforço e um sinal positivo do município relativamente à melhoria da condições socioeconómicas 
das famílias. 
Quis ainda sublinhar outro aspeto, porque a página cinquenta e cinco do orçamento refere que, em relação 
à venda de bens e serviços, se estima um valor idêntico à estimativa efetuada para o ano 2020, na ordem 
dos seis ponto sete milhões de euros, que corresponde àquilo que são a venda de bens e serviços, águas 
e resíduos, porque o município, por opção própria, e bem, determinou que não iria aumentar tarifas, mas 
também se deve referir que o município vai ter uma despesa muito maior a pagar às entidades e os 
impostos associados a estas tarifas que estão inerentes, nomeadamente, pagar a taxa de gestão de 
resíduos à administração central que aumenta 100%. 100% em ano de Covid, já que estão a falar assim. 
100%. Passa de onze euros por tonelada para vinte e dois euros por tonelada. A taxa de deposição de 
resíduos no Ecoparque aumenta quase 10%, por proposta da empresa concessionária, visada pelo 
ministério do ambiente e também pela ERSAR. A tarifa de ligação ao tratamento de esgotos na Simarsul, 
esta uma empresa do grupo Águas de Portugal, também tutelada pelo ministério do ambiente e com o 
respetivo ámen da ERSAR, aumenta 3,4%, portanto, é importante que se perceba isto para também se 
perceber o esforço, do ponto de vista da receita, que este orçamento também encerra e que o município 
aqui também está a fazer. 
Uma questão que também quis colocar relativamente à questão da despesa, para a qual pretende um 
esclarecimento, uma explicação, prende-se com outro investimento que é a substituição das coberturas 
de amianto na EB 2.3 e na escola secundária, com uma dotação de um ponto dois milhões de euros. 
Sabem que este investimento é realizado em equipamentos do ministério da educação e que a verba que 
estava canalizada não é uma verba que corresponda, exatamente, ao valor real desta cobertura, pelo que 
queria, exatamente, pedir que o esclarecessem relativamente a este aspeto. 
Outra questão importante que, de facto, também vai trazer melhorias, do ponto de vista dos serviços 
públicos, é o investimento na recolha dos resíduos, nomeadamente, na recolha porta-a-porta, que pensa 
que é um caminho importante, não só do ponto de vista da prestação de um serviço de maior proximidade 
junto das pessoas, mas também para combater algumas descargas ilegais de resíduos como, por vezes, 
se vê em determinados pontos do concelho. Gente que, quase como um crime, quer abandonar os resíduos 
em qualquer canto que encontre e, de facto, este tipo de serviço, este tipo de caminho, também é muito 
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importante para, do ponto de vista ambiental, sancionar esses comportamentos indevidos, prestar um 
serviço melhor e também ajudar o país no cumprimento das metas que a união europeia impõe, que são 
aumentar a reciclagem e os bio resíduos, uma componente orgânica dos resíduos que pode ser altamente 
valorizada e com grandes utilizações, como sabem, nos jardins e na agricultura. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Começou por dizer que em 26 de janeiro deste ano o senhor Presidente preferiu, para um órgão de 
comunicação social, as seguintes palavras “O ano de 2020 vai registar um investimento significativo no 
concelho” e para que não fiquem úvidas pediu que o deixassem ainda citar mais algumas frases, como 
“temos um conjunto de investimentos volumosos para realizar este ano”, onde elencou todos os 
investimentos que queria concretizar, e ainda ”identificámos um conjunto de arruamentos no concelho 
que implicará um investimento de dois milhões de euros e será concretizado em 2020”, Entretanto, em 
reunião de Câmara realizada no dia onze de novembro, foi aprovado, por unanimidade, um valor global de 
um milhão seiscentos e trinta e sete mil oitocentos e cinco euros, um bocadinho longe daquilo que disse 
na referida entrevista, mesmo sabendo que o orçamento estava aprovado e que o mesmo não tinha 
dotação nem cabimento orçamental para tanto investimento. Coincidência, ou não, todas as obras 
mencionadas na referida entrevista, e tal como todos esperavam, transitaram para orçamento de 2021, 
ano de eleições autárquicas. Notaram e constataram que as coincidências foram claramente fabricadas, 
e já sabem que vão dizer que a culpa é da pandemia, mas a culpa não é da pandemia, a culpa é de quem 
não tem ideias nem projetos para o concelho há mais de quarenta anos, porque mesmo aqui ao lado, no 
concelho vizinho, o executivo que gere os destinos desse concelho ainda não parou de fazer obras, há três 
anos que está a trabalhar para os seus munícipes. 
Pelo quarto ano consecutivo é referida a remodelação no Parque das Salinas localizado em Alhos Vedros. 
Foram anos e anos de maus cheiros nesta localidade, aliás, o cheiro é uma constante em várias localidades 
do concelho, a piscina anunciada para a vila da Moita chega com quinze anos de atraso, e o senhor 
Presidente estava no executivo da autarquia acerca de quinze anos atrás quando foi prometida a piscina 
para a vila da Moita. Os bebés que, à data, também precisavam das aulas de natação, agora. passados 
quinze anos, estão a atingir a maioridade, os jovens são agora pais e mães e perderam a oportunidade de, 
na sua juventude, ter aulas de natação, e a população sénior, que à data também necessitava de aulas 
de hidroginástica, considera que agora já é tarde, razão pela qual perguntou se não achava que agora, 
estando a gerir o executivo da autarquia, devia um pedido de desculpas a todos estes munícipes. 
Muitas destas obras que agora são apresentadas para o ano 2021 foram propositadamente prorrogadas 
para serem inauguradas para o próximo ano e, com esta atitude, os munícipes perderam qualidade de 
vida. Foram três anos de inércia em que um dos grandes trunfos deste executivo, nestes três anos,  
resume-se a um centro de inspeção e a uma plataforma logística, visíveis logo à entrada da vila da Moita, 
quando o local indicado seria, talvez, os parques empresariais localizados no concelho. Foi adiar o futuro 
e durante três anos faltou a este documento o golpe de asa que sempre foram exigindo. 
Ao longo dos anos, o programa municipal de repavimentações foi suspenso, com as estradas do concelho 
a necessitarem deste tipo de intervenções, e quando não foi possível adiar mais, eis que surge a solução 
de recorrer a banca com custos para todos os contribuintes. Gerir uma autarquia com verbas de 
instituições financeiras acaba por ser fácil e é desta forma que se consegue o milagre do tão publicitado 
aumento do orçamento, pelo que questionou, depois de aplicada a verba nas repavimentações das 
estradas, qual é o plano da autarquia para as estradas que continuam a necessitar de intervenção urgente 
e que não foram abrangidas pelo empréstimo. 
Anualmente, muitas foram as passadeiras identificadas para ser repintadas, mas que não sofreram 
intervenção, colocando, desta forma, em risco muitos peões e a circulação automóvel. Os espaços verdes 
do concelho estão maltratados, o Parque da Moita, o Parque das Salinas e o Parque José Afonso deviam 
ser os postais do concelho, mas continuam à espera de remodelações, e existem munícipes que até 
receiam ir aos parques municipais. 
No documento das GOP ficaram a conhecer a grande obra para Sarilhos Pequenos que é a aquisição de 
um caudalímetro, um equipamento que é colocado na adutora e que mede o caudal da água. É isto que o 
executivo municipal tem previsto para 2021 em Sarilhos Pequenos, pelo que perguntou para quando está 
prevista a aquisição desse equipamento, para que a conduta entre em funcionamento, e se não acha que 
Sarilhos, outrora considerado por muitos executivos municipais como a pérola do concelho, merecia mais 
e se não existem obras para efetuar. 
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Podia referir outros exemplos onde não existe uma solução, como no caso do trânsito no concelho, onde 
não se vislumbra uma solução, com as ciclovias esquecidas, mas que para o ano vão ser promessas 
eleitorais, as ajudas às famílias e empresas do concelho, que não são visíveis neste orçamento, ou as 
coletividades que esperam por mais ajudas para realizar e cumprir os seus planos de atividades. 
Terminou dizendo que lhes resta aguardar que para o próximo ano, depois das eleições, o orçamento 
consiga ser apresentado de outra forma, onde todas estas questões sejam consideradas como prioritárias, 
para que os munícipes possam ter mais qualidade de vida e o concelho deixe de ocupar os últimos lugares 
na Área Metropolitana de Lisboa. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Tem quatro notas, mas tem que fazer um enquadramento prévio e dizer que há uma grande diferença 
entre o que se faz aqui e o que se faz ali ao lado, como alguém disse, Aqui não prometem rodas gigantes, 
nem MEO arenas, nem coisas do género a três dias das eleições e depois não cumprem. O que está 
prometido está a ser cumprido, tudo o que foi um bocadinho adiado tem uma explicação, e a isso chama-
se processo democrático, porque é fiscalizado pelo Tribunal de Contas que, também pela pandemia, 
atrasou os processos, como o senhor Pedro Mateus bem sabe. Mas mais, as contas do município da Moita 
são muito melhores que as contas do município do Barreiro, que tem muito mais recursos a financiamentos 
bancários, e que o senhor Pedro Mateus aqui elogiou, pelo que, ou não sabe o que diz ou não diz o que 
sabe, o que, mais uma vez, é grave. 
Depois enunciou uma série de coisas como obras emblemáticas e, pasme-se, esqueceu-se do Centro 
Saúde da Baixa da Banheira, uma luta da população com mais de trinta anos, em que o PS tem grandes 
responsabilidades, porque lá no sítio onde se decide votou contra muitas vezes, mas esqueceram-se, mais 
uma vez, do Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que é coisa pouca, mas, por acaso, os seus camaradas 
do Barreiro também se esqueceram do Centro de Saúde do Alto Seixalinho, portanto, há aqui uma 
tendência para atacar o Serviço Nacional de Saúde localmente, o que não se percebe. 
O Partido Socialista faz o mesmo discurso há quarenta anos. É uma cassete com a fita enrolada. Há 
quarenta anos que os ouvem dizer que não há uma estratégia para o concelho, quando os mesmos 
senhores, às segundas e terças defendem o aeroporto em Alcochete, a Terceira Travessia do Tejo e o 
alargamento do Metro Sul do Tejo, e às quintas, sextas e sábados defendem o aeroporto no Montijo, a 
ponte Montijo-Barreiro e colocar o PROT na gaveta, que é só o documento que determina a estratégia de 
desenvolvimento regional da região, portanto, decidam o que é que querem, o que é que não querem e 
qual é a estratégia a seguir. Dizer que não há estratégia sem apresentar um modelo de desenvolvimento, 
é mais do mesmo de há quarenta 40 anos, é a política do bota abaixo, do não falar verdade, do inquinar 
compromissos e não é assim que se faz. Faz-se a prometer e a cumprir, a explicar aquilo em que há 
dificuldades, e sim, houve uma pandemia. Pegar num artigo de jornal, numa entrevista de janeiro deste 
ano, e confrontar o Presidente da Câmara como se nada se tivesse passado. Não, não houve nada, não 
morreu ninguém, não há nada, aliás, nem ninguém foi para casa. 
Até fazia aqui um desafio porque gostava de ouvir o senhor Pedro Mateus, que é trabalhador da Soflusa, 
que não garante aos passageiros as condições de segurança nos barcos, dizer aqui alguma coisa aos 
munícipes da Moita que utilizam o barco, porque os ouve e dizem que se sentem inseguros. Também 
gostava de ouvir o senhor Pedro Mateus preocupado com o terminal fluvial do Barreiro, que está há um 
ano sem cobertura e onde as pessoas estão à chuva. Gostava de ouvir, porque há lá pessoas da Moita, 
qual é a estratégia. Sabe que a estratégia do PS, quando alguém está a dizer as verdades e não gostam, 
é a do bota abaixo, mas também ouviu e não foi verdade. 
Portanto, há estratégia neste concelho e se, para dor do PS, é aprovada pela maioria dos eleitores, há mais 
de quarenta anos, por algum motivo é. As pessoas não são burras, as pessoas não votam no PS porque 
sabem que é bota abaixo, e arriscou convidar todos em casa para irem ver a declaração de voto que o 
Partido Socialista vai apresentar e a compararem com a do ano passado, com a do outro ano e com a do 
outro, podem ir a 2002 que é igual, mudam uma coisinha ou outra, “não há estratégia”, “é um concelho 
adiado”. É igual e o PS também tem que inovar. Até arriscaria dizer que um dos motivos para que não haja 
um trabalho muito melhor no concelho da Moita, se calhar, é a oposição muito fraquinha que o PS faz. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Em relação a esta situação desta discussão que estão a ter, queria apenas dizer duas ou três coisas. A 
primeira foi que estiveram na audição que o senhor Presidente fez aos partidos da oposição, colocaram 
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as suas questões, e estão satisfeitos porque já as colocavam há algum tempo e começam a ver, algumas 
delas, aqui traduzidas. 
A segunda para dizer que ficou preocupado com a primeira intervenção do PS, porque diz que todo o 
investimento que a autarquia faz depende do orçamento de Estado ou de empréstimos bancários, porque 
se o PS, aqui, um dia for governo vai depender, talvez, do aumento de impostos dos munícipes, o que o 
deixa um bocado preocupado porque não conhece outra maneira de gerir, nem aqui nem em câmaras do 
Partido Socialista, seja no Barreiro, seja no Montijo, uma vez que a situação da gestão, como está, em 
relação às finanças locais, é sempre a mesma. 
Por último, porque verificou, no capítulo que diz respeito a taxas, multas e outras finalidades, que 
passaram de uma verba de cerca de setecentos e catorze mil euros, no ano passado, para um milhão 
quinhentos e setenta e oito mil euros, gostaria de obter uma explicação sobre a situação. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Quanto à estratégia ou à falta dela, o seu camarada Nuno Cavaco acabou de dizer, basicamente, aquilo 
que queria dizer, mas quis acrescentar um ponto que foi vincado pelo senhor Presidente, porque é verdade 
que o município ao longo destes anos, pelo menos, ao longo dos últimos dois mandatos, mais do que dois 
mandatos, tinha um peso numa dívida que cumpriu escrupulosamente. Uma dívida que foi toda paga sem 
recorrer a aumentos de impostos, sem recorrer a PEC’s, e foi cumprida apesar do enorme aumento de 
impostos e apesar dos PEC’s e apesar das troikas. E essa dívida foi contraída pelo município, exatamente, 
para fazer aquilo que todos os municípios fazem que é implementar uma estratégia, porque não acreditam 
que os municípios não tenham estratégias. Há umas que são melhores, há outras que são piores, e isto 
não tem a ver com o município da Moita ou com outro município aqui ao lado ou mais longe. A estratégia 
deste município, por força do voto da população, está no programa eleitoral da CDU que está a ser 
cumprido, e chegarão ao fim do mandato com o programa eleitoral cumprido, na sua grande generalidade, 
apesar de tudo aquilo que aconteceu este ano e que algumas pessoas, aparentemente, ignoram. 
Em relação ao documento que, na parte do desporto refere os campos de padel que foram há pouco tempo 
a concurso, disse que gostaria de saber se o concurso já acabou, quando é que poderão começar as obras 
e se os campos adjacentes também terão uma intervenção por parte do município. 
Quanto ao desporto, que é algo que tem vindo a ser trabalhado, veem que, no final do mandato, têm em 
vias de construção a piscina na Moita, foi recuperada a piscina de Alhos Vedros, vão ter uma pista de 
treinos no Parque José Afonso na Baixa da Banheira, onde estão duas coletividades que desenvolvem 
atividade nesta área, vão ter os campos de padel e, do que se lembra, de propostas do PS, neste mandato, 
o que propuseram foi o alargamento das piscinas de lazer na Baixa da Banheira, portanto, não houve mais 
nenhuma estratégia. 
Em relação ao amianto, há um projeto muito importante, um projeto que o seu camarada João Faim já 
referiu, que é a recolha de resíduos orgânicos separados. Vão ter, na europa inteira, que passar a recolher 
os lixos de uma maneira diferente para que possam ter um melhor aproveitamento final. e isto leva-o, 
novamente, à questão da estratégia, porque têm uma estratégia que está bem vincada no programa 
eleitoral da CDU, mas que é uma estratégia que vem de trás e que, por exemplo, tem que ser consentânea 
com os programas nacionais e europeus. Mas tem mesmo que ser, porque não há outra forma de o fazer, 
e alguns dos projetos que estão para terminar este ano ou no próximo ano ,são projetos que começaram 
a ser delineados quando foram definidos os fumos ao Portugal 2020, ou seja, em 2014, quando o governo 
e a comissão europeia definiram de que modo é que os fundos seriam aplicados no território. O município, 
e bem, definiu, dentro das condicionantes para a Área Metropolitana de Lisboa, quais seriam os projetos 
estruturantes para o município em 2014, que foi quando se começou a preparar a estratégia que agora, 
neste próximo ano, terá a sua conclusão, porque este ciclo comunitário vai acabar e vai começar outro. 
A estratégia da CDU, que é a estratégia do município porque, naturalmente, a CDU tem sido a força 
vencedora, é uma estratégia que, dentro daquilo que são as suas linhas programáticas, as suas linhas 
ideológicas, a sua maneira de estar na sociedade, tem que estar adaptada à natureza dos fundos que 
estão disponíveis. Não fazer isto é, no seu ponto de vista, errado e foi precisamente isso que foi feito no 
município ao lado aqui referido, onde existia um protocolo para fazer uma ponte pedonal e ciclável entre 
os dois concelhos, uma ponte que viria a aproximar dois concelhos, duas localidades da margem sul, e foi, 
simplesmente, abandonado ao arrepio daquela que é a Estratégia Europeia Nacional para a Mobilidade 
Suave. Aqui vão dar prioridade aos transportes públicos e vão dar prioridade à mobilidade suave, 
exatamente, ao abrigo dessa estratégia que é a estratégia da CDU e também a estratégia do país. 



   Página 24 de 37 

Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Disse que gostava de saber o valor exato da contribuição do município para a Área Metropolitana de Lisboa 
e para a Associação dos Municípios da Região de Setúbal, 
Uma outra questão que quis fazer prende-se com algo que já foi dito, e é dos que se recorda do movimento 
associativo ter sido convocado, há uns anos, para uma reunião na qual os dirigentes foram informados 
que teria que haver uma redução drástica nos apoios. Recorda-se, por exemplo, para que percebam 
melhor, em números muito sintéticos, que uma associação com muita atividade que, na altura, recebia na 
ordem dos seis mil euros sofreu uma redução de cerca de 50%, e os dirigentes aceitaram porque, 
efetivamente, o município estava com dificuldades financeiras e as pessoas compreenderam que todos 
tinham, em conjunto, que fazer esse esforço. Entretanto, o apoio continuou a ser cada vez menor, e até  
chegaram ao ponto dos mil euros. e muitas associações com atividade intensa, com muitos atletas, com 
muitas horas de dirigentes que, após o dia de trabalho, têm que acompanhar e fazer com que tudo aquilo 
seja uma realidade. 
O que não consegue compreender, a não ser que lhe expliquem, é o que é que o Teatro Extremo de Almada 
faz de importante, para ter celebrado com o município, em 30.06.2020. um acordo em que recebe do 
município da Moita quinze mil euros, quando as coletividades do município recebem um apoio muito menor 
e, se calhar, desenvolvem muito mais trabalho, e até mais importante, face àquilo que fazem com que 
aconteça, que é, exatamente, tirar os jovens da rua, permitindo-lhes a prática desportiva, com milhares e 
milhares de horas de trabalho voluntário. Quem são esses senhores, que nem são do concelho da Moita, 
para receber esta verba, quando as coletividades recebem tão pouco porque não há mais para lhes dar. 
Poder-lhe-ão dizer e explicar que essas pessoas fazem algo muito importante, e é essa a resposta que 
espera, sob pena de não conseguir compreender e até achar isto chocante. 
 
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 
Começou por referir que os mandatos têm quatro anos e que, quando são eleitos, são eleitos por quatro 
anos. Imagina que seria extraordinariamente interessante para um partido da oposição se, no último ano 
de mandato, o órgão, neste caso, a Câmara Municipal, se fizesse de morto, ou seja, não fazia nada, não 
estava cá, fazia de conta que não existia. De facto, era extraordinário, mas não acontece e o último ano 
de mandato é igual aos outros três anteriores. É um ano para fazer tudo idêntico ao que se faz nos outros, 
e é isso que acontece. E neste mandato dá-se a coincidência, no que diz respeito aos fundos comunitários, 
de o final do ciclo de programação e de financiamento comunitário coincidir com o final do mandato, 
portanto, aqui, como na generalidade do país, estão a concentrar-se muitas obras neste período, 
financiados por fundos comunitários, porque este quadro comunitário teve algumas características 
próprias. Primeiro começou atrasado porque foi naquela altura de mudança de governo, com o fim do 
governo Passos Coelho e início do primeiro governo de António Costa, que foi um ano em que quase nada 
aconteceu do ponto de vista de fundos comunitários, de definições, e muito menos de candidaturas. 
Foram também criadas regras novas, regras corretas, mas que fizeram com que fosse necessário mais 
tempo para desenvolver os projetos e as candidaturas, porque foi exigido aos municípios que 
apresentassem primeiro uma estratégia relativamente aos vários eixos prioritários de investimento 
previstos, designadamente, no Programa Operacional Regional de Lisboa, estratégia essa que tinha que 
já conter um conjunto de investimentos previstos, de obras previstas, de ações previstas e de explicação 
de qual era a estratégia envolvida. Isso tudo teve que ser aprovado e só depois é que se passou à fase 
seguinte de desenvolver os projetos e de apresentar as candidaturas. Tudo isso significa, tal como já foi 
aqui dito pelo seu camarada João Figueiredo, que o trabalho que está aqui é resultado de terem um rumo 
certo, de terem estratégia, de terem ideias e de irem atrás delas, independentemente das dificuldades, 
como é o caso da piscina. 
Fazem de conta que o país não passou as crises que passou, que qualquer município neste país teve, nos 
anos que vão de 2008, designadamente, até ao presente, esteve isento da crise, que não sofreu cortes 
de verbas, que o país não passou a maior crise da nossa memória e depois fazem aqui discursos de “listas 
de compras”, de “não fizeram isto, não fizeram aquilo”. Pois não fizeram, é verdade. Não fizeram várias 
coisas que queriam ter feito porque não puderam fazer as várias coisas que queriam ter feito, porque lhes 
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foram cortados os recursos para fazer as várias coisas que queriam ter feito, e boa parte dos recursos 
foram cortados pelo PS. É que foi mesmo pelo PS, que começou a cortar no governo de Sócrates, em 2008, 
e daí para cá nunca pararam de cortar. E depois veio o governo de Passos Coelho que cortou ainda mais 
e nestes últimos dois governos, no anterior e no atual, alguma coisa foi recuperada, mas ainda não se 
recuperou a totalidade daquilo que se perdeu em 2008, designadamente, em termos de capacidade 
operacional das autarquias, dos municípios portugueses e da administração pública portuguesa em geral, 
que tem hoje milhares de trabalhadores a menos do que tinha antes de 2008. Portanto, fazer de conta 
que isto não acontece é, puramente, um exercício de fantasia, é um mundo de fantasia em que o PS, 
sistematicamente, se delicia aqui nas suas posições, nas tomadas de posição que tem aqui fazendo de 
conta que, de facto, vivem no outro mundo. 
No entanto, como se costuma dizer, o mundo gira, no entanto, as coisas acontecem, no entanto, o concelho 
evolui, no entanto, fazem-se obras, no entanto, há desenvolvimento económico, porque há mesmo 
desenvolvimento económico, uma vez que têm hoje mais empresas do que tinham há alguns anos atrás. 
E, já agora, fazerem de conta que não aconteceu a destruição do aparelho produtivo que aconteceu no 
período da troika, é mesmo fazer de conta que vivem num outro país que não este, e acusar disso qualquer 
câmara, por ter havido , no seu concelho, perda de postos de trabalho, perda de emprego, é mesmo um 
mundo de fantasia. É mesmo muita fantasia atirar para os outros as responsabilidades que, em boa parte, 
são próprias, porque vale a pena não esquecerem quem é que trouxe para cá a troika, como é que ela cá 
chegou e quem é que negociou o memorando com a troika. 
Sobre as perguntas em concreto, disse que não adquirem muita formação ao exterior e daí não terem 
verbas significativas para formação porque a opção de formação não é a aquisição de serviços, é a 
formação, fundamentalmente, através da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que tem um 
plano de formação construído com os municípios associados que permite dar alguma, bastante, formação 
aos seus trabalhadores, com custos bastante reduzidos, por isso nesta verba não é necessário grandes 
verbas porque a formação que é adquirida ao exterior, em cursos pagos, de facto, é a menor parte da 
formação que é proporcionada aos trabalhadores. 
Quanto à questão das coberturas de amianto disse que a história tem um princípio que tem que abordar, 
porque o governo anunciou em maio, se a memória não lhe falha, que iria disponibilizar verbas para 
financiar a 100% a retirada de amianto das escolas, dezassete anos depois dessa obrigação estar 
consagrada na lei e dezassete anos depois de, no concelho da Moita, as escolas de responsabilidade do 
ministério terem quase inexistido, do ponto de vista de ações de retirada do amianto, em que, 
praticamente, nada foi feito à exceção de dois telheiros que foram, entretanto, mudados, sobretudo por 
iniciativa das próprias escolas e não do ministério. Nada foi feito, ao contrário da prática da Câmara que 
todos os anos investiu, todos os anos interveio em escolas e chegaram ao momento, ao ano de 2020, e 
das vinte e cinco escolas do primeiro ciclo e pré-escolar existentes, apenas falta intervir em três com a 
substituição integral da cobertura e numa em apenas dois anexos que ainda tinham amianto. 
Disseram, logo na altura, que se cumprissem aquelas condições admitiam assumir a tarefa que é 
responsabilidade do ministério da educação, no sentido de apresentarem as candidaturas e serem 
responsáveis pelas obras, já que a única coisa que o governo faz é pôr nos fundos comunitários a rúbrica 
e depois, a partir daí, demite-se completamente de qualquer outra ação tendente à execução da obra 
propriamente dita. Houve um período em que não estava certo, porque o texto do aviso de abertura era 
pouco claro, que o financiamento fosse assegurado a 100%, mas foi-lhes reafirmado que o financiamento 
seria a 100% e foi até aprovada uma primeira candidatura que apresentaram de uma escola com o tal 
financiamento a 100%. Nesse pressuposto, avançaram com as restantes candidaturas, avançaram com 
os concursos, que estão, neste momento, em curso. 
Entretanto, no dia trinta de outubro, saiu uma alteração ao aviso de abertura das candidaturas que, 
primeiro, diz que alarga o prazo de submissão de candidaturas por mais um mês, mas a seguir diz que é 
estabelecido um valor limite de sessenta e cinco euros mais 10%, portanto, setenta e um euros e meio 
para as operações, valor acima do qual não serão financiados e o valor não será elegível, e que isto até se 
aplica com efeitos retroativos, ou seja, aplica-se às candidaturas já aprovadas. Imediatamente fez chegar 
ao ministério da educação e ao ministério da coesão, que é quem gere os fundos comunitários, e à CCDR 
um ofício a manifestar surpresa e desagrado, porque isto altera as regras do jogo, altera os compromissos 
do governo. Quando o governo anunciou, e vários membros do governo o fizeram, afirmaram que o 
financiamento era a 100% e não estabeleceram limites, não disseram que era 100% até X, disseram que 
era 100%, portanto, como pessoas de palavra que são, seguramente, devem cumprir os seus 
compromissos. A Câmara mantém as candidaturas, naturalmente, mantém os concursos em 
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desenvolvimento, mas vão aguardar pelo resultado da candidatura e, se a candidatura não cumprir o 
compromisso que estava estabelecido, reservam-se o direito de não executar, de não avançar. 
Sobre a candidatura dos bio resíduos, que não referiu inicialmente, disse que, de facto, é uma candidatura 
que fizeram e que é o início de uma alteração que virá, no futuro, a ser profunda na forma de recolha de 
resíduos em todo o país, e o concelho é um dos primeiros que está a avançar, recorrendo a uma linha de 
financiamento que foi aberta para este efeito. A partir do ano que vem irão começar a ter no concelho, 
ainda de forma experimental e muito parcelar, esta recolha seletiva dos bio resíduos que, de facto, vai ser 
um processo que, seguramente, vai continuar nos anos seguintes, até se generalizar a todo o território. 
Pensa que todos os presentes já ouviram falar de concursos públicos, e se já ouviram falar de concursos 
públicos também ouviram falar que os concursos públicos são lançados com um preço base, que depois 
os concorrentes concorrem oferecendo valores abaixo do preço base e o que for mais abaixo é o que ganha 
o concurso. É assim que funcionam os concursos públicos, e é por isso, por essa razão muito simples, que 
partem para uma estimativa de valores de investimento nas repavimentações de, aproximadamente, um 
milhão e oitocentos mil euros, mais IVA, portanto cerca de dois milhões de euros,  e depois os valores de 
concurso vêm afinal a ficar em um milhão e oitocentos mil euros, mais IVA, porque as empresas 
concorreram, houve vários concorrentes, houve concorrência e houve preços que vieram abaixo, mas todas 
as obras que estavam elencadas foram postas a concurso e vão ser realizadas, só que vão ser realizadas 
por menos duzentos mil euros do que era o valor base, e ainda bem. Acha que todos deviam ficar bastante 
satisfeitos com isso porque têm menos duzentos mil euros de custos para fazerem o mesmo trabalho, mas 
se o PS não fica, paciência, não pode fazer nada. 
Quanto à piscina, como disse há, vai ser feita porque têm objetivos e não os abandonam. Têm um rumo e 
não o abandonam. Enfrentam as dificuldades e enfrentam os obstáculos, mas não se deixam desviar, não 
se deixam limitar, não deixam que a população perca ainda mais do que aquilo que os efeitos das 
governações lhes têm imprimido, e por isso não foi possível fazer a piscina neste período, até agora, porque 
tiveram, como já explicou, a maior crise de que há memória. Tiveram dificuldades financeiras, tinham uma 
dívida significativa, mas assim que foi possível fazer, assim que voltaram a ter capacidade de 
endividamento, porque pagaram a dívida da autarquia e voltaram a ter capacidade de fazer uma operação 
bancária, voltam a fazê-la e, no primeiro momento em que é, efetivamente, possível fazer um investimento 
desta ordem, de perto de três milhões de euros, estão aqui a fazê-lo, a cumprir o seu compromisso com a 
população, a cumprir os seus compromissos eleitorais e a fazer aquilo que é preciso para a melhoria da 
qualidade de vida da população deste concelho. 
Sobre as taxas e Impostos indiretos disse que está referido no texto introdutório do orçamento o que é que 
aconteceu e é apenas uma questão contabilística. Como saberão, ou não, e não sabe se se aperceberam, 
mas isso foi referido várias vezes, houve uma alteração das normas contabilísticas aplicadas às autarquias 
com a entrada de um novo modelo que trouxe algumas inovações, não traz grandes diferenças, traz 
algumas, mas vem uma explicação mais detalhada na parte que diz respeito às receitas, e o que acontece, 
fundamentalmente, é que aquilo que antes era classificado contabilisticamente como impostos indiretos 
agora é classificado como taxas e, se se fizer a soma dos dois valores do ano passado, verifica-se que são 
muito semelhantes ao valor total que está este ano, só que mudou de classificação económica. 
O padel foi adjudicado, a pessoa que venceu o concurso está a desenvolver o seu projeto, e não pode 
afirmar datas exatas, mas pensa que nos próximos meses a obra avançará e iniciar-se-á esta prática nesta 
zona e, entretanto, também vai ser feita uma intervenção na zona dos polidesportivos junto ao padel, para 
que toda aquela zona fique, de facto, requalificada. 
A verba que está inscrita no orçamento para associações de municípios inclui a Área Metropolitana de 
Lisboa, a Associação de Municípios, cota da Associação e a Associação de Municípios Setúbal Península 
Digital e, eventualmente, ainda poderá incluir uma outra cota de alguma associação a que pertençam, 
mas que serão valores muito pequenos, é de quatrocentos e vinte mil euros, que podem encontrar na 
página 68 do orçamento. 
Sobre o Teatro Extremo e a verba que lhe é atribuída, disse que não é um protocolo, não é um contrato-
programa, não é um subsídio, é uma aquisição de serviços. Na prática, é disso que se trata, de uma 
aquisição de serviços e o que o Teatro Extremo faz é o ensino de teatro, faz a mostra de teatro infantil 
“Sementes”, que tem presença anual em vários pontos do município, porque isto não se limita a um 
espetáculo, é um conjunto de atuações e de grupos que atuam em vários pontos, fundamentalmente, em 
espaços públicos, também nos auditórios, portanto, essencialmente, é este o trabalho e trata-se do 
pagamento que é feito ao Teatro Extremo por um serviço prestado na área do teatro. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria, com dezanove votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um independente; nove abstenções, sendo sete do PS, 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. 
 
Declaração de voto do PS proferida por João Palma 
“O grupo municipal do Partido Socialista votou abstenção nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
o ano 2021. 
As GOP e Orçamento de 2021 assumem uma particular importância por serem as últimas do presente 
mandato. Em final de ciclo autárquico a CDU chega assim a 2021, depois de 3 anos de mandato, em que 
continua a demonstrar a sua incapacidade para dar resposta aos desafios que o concelho enfrenta, 
apresentando umas GOP e Orçamento de 2021 eleitoralistas e emblemáticos da sua falta de estratégia 
para o concelho. 
A concentração de investimento no último ano de mandato, com umas eleições autárquicas em perspetiva 
e depois dos documentos anteriores, caracterizados pelo baixo investimento e que pouco mais previam do 
que gestão corrente, revela a orientação eleitoralista destas GOP e Orçamento de 2021. 
Os investimentos, que agora surgem, continuam a não estar enquadrados num projeto sustentado, de  
desenvolvimento económico e social do concelho, que inverta o ciclo prolongado de estagnação económica 
e dê resposta aos anseios e preocupações da população. 
Um orçamento que a CDU enfatiza como sendo o maior, e que o é, mas à custa de empréstimos bancários 
para obras, aumento das transferências do orçamento de Estado, redução de encargos da dívida de 
empréstimos bancários de longo prazo contraídos há vários anos e do encaixe de cerca de 2300000 € 
transferidos pelo governo para o pagamento das obras do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira. 
Não existe pois um aumento da capacidade de gerar receitas próprias, mas sim endividamento com 
impacto nos futuros orçamentos, pela elevada dependência do recurso à banca para concretizar 
investimentos. 
No que diz respeito à transferência de competências para o município da Moita, onde a Câmara Municipal 
da Moita, num processo gradual em que teve tempo para planear a sua implementação, o documento 
revela a falta de preparação para o assumir destas novas responsabilidades. 
Num momento particularmente exigente, as GOP e Orçamento de 2021 não tranquilizam também no que 
diz respeito à resposta à pandemia, em matéria de políticas concretas de apoio às famílias e empresas, e 
em que não se vislumbra uma linha de resposta ao impacto da pandemia na economia local e de 
recuperação do tecido económico, que vá além de medidas de curto prazo. 
Estamos assim, perante um documento que reflete uma opção eleitoralista, desligada de qualquer 
estratégia para o concelho e que, para o Partido Socialista, é um documento onde continuam ausentes as 
políticas de que o concelho necessita para o seu desenvolvimento. 
Não se revendo no seu conteúdo, mas adotando uma atitude responsável, em linha com uma visão 
construtiva do nosso concelho, o grupo municipal do Partido Socialista absteve-se na votação das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021. 
Moita, 3 dezembro de 2020” 
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Declaração de voto do BE proferida por António Chora 
“GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO/2021 
Esta Assembleia Municipal realiza-se num momento particularmente difícil, marcado pelos efeitos da 
pandemia do COVID 19, com todas as consequências gravosas no domínio da saúde, mas também na 
economia e na degradação das situações sociais, empurrando para a pobreza, cada vez maiores setores 
da população. 
Esta reunião é também uma das mais importantes, entre aquelas que se realizam periodicamente, uma 
vez que estão em apreciação documentos fundamentais para a vida do município e dos cidadãos que aqui 
vivem, que são as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021. 
Nas Grandes Opções do Plano/2021, são feitas referências a previsões de intervenção na requalificação 
urbana, mas, apesar disso, continuamos a reafirmar a pertinência e urgência de uma intervenção na 
requalificação do parque urbano das zonas históricas que apresentam sinais de degradação e abandono, 
reafirmando a necessidade de uma efetiva alteração na conservação de alguns prédios e espaços 
públicos. Ainda sobre este assunto é de realçar a urgência da implementação no nosso concelho de um 
plano de habitação de emergência e de habitação social, área onde se verificam enormes carências face 
às necessidades manifestadas. 
Reafirmamos a necessidade de se fazer uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação do nosso 
património histórico e cultural, que nalguns casos continua ao abandono, como é o exemplo do Moinho de 
Vento no Gaio e as instalações da antiga sede da Cooperativa de Alhos Vedros. 
Continuamos a defender que é preciso dar mais alguns passos na museologia no Concelho da Moita, que 
valorize a nossa história local, realçando a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa 
comunidade, quer para quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do 
Mestre José Lopes no Gaio, que continuam numa indefinição, bem como um “Museu do Brinquedo” a 
instalar no nosso concelho em instalações adequadas. 
 O combate às agressões ambientais junto ao rio, deve ser considerada como de intervenção prioritária, 
tendo em conta a defesa de uma maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do 
Concelho da Moita. 
 Foi marcante nestes três anos de mandato, a apresentação do projeto de candidatura da “Moita 
Património do Tejo”, valorizando-se e salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades 
de desenvolvimento existentes junto ao rio.  
É neste sentido que, consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de melhores 
acessibilidades da população ao rio, como por exemplo um local de embarque junto ao Rosário, como uma 
das Freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. Ainda sobre a requalificação da zona 
ribeirinha, consideramos pertinente a implementação de um projeto de construção de passadiços 
localizados em zonas de sapais, que valorizem a criação de percursos de interpretação e observação de 
ecossistemas, e também de valorização do nosso património natural e a cultura ribeirinha do Concelho da 
Moita. 
Conjugaremos todos os esforços, para a defesa de uma maior qualidade de vida da população do Concelho 
da Moita, nomeadamente na dinamização dos espaços verdes, dos parques e jardins, com os 
equipamentos adequados a práticas de atividades ao ar livre.  
Dando continuidade à melhoria da mobilidade dos munícipes, defendemos a construção do passeio 
pedonal e ciclável entre Sarilhos Pequenos e Rosário, alargando-se assim a rede de ciclovias já existente 
no nosso Concelho. 
Pelas razões atrás expostas, consideramos que as Grandes Opções do Plano e   Orçamento não são apenas 
números, são ideias e propostas, que devem corresponder a um debate e a uma construção participada, 
continuando a defender a implementação de um orçamento participativo. 
O Bloco de Esquerda ao ter votado favoravelmente, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021, 
reafirma a sua coerência de princípios de uma política construtiva, que defende para o Município da Moita 
e para os cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 3 de dezembro de 2020 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal” 
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Declaração de voto da CDU proferida por João Faim 
“Orçamento Municipal e GOP 2021 
A confluência de forças que, na Assembleia da República, tem contribuído para viabilizar os últimos 
orçamentos de Estado, apresentados pelo governo do PS, permitiu reverter algumas das políticas danosas 
para o país e recuperar direitos dos trabalhadores, embora estes avanços continuem limitados, pelo que 
muitas das propostas avançadas pelo PCP e pelo Partido Ecologistas Os Verdes continuam a esbarrar nos 
habituais limites de salvaguarda do capital e numa visão centralista da governação. 
A gestão das autarquias ainda sofre de vários malefícios subjacentes às políticas resultantes do acordo 
que serviu para atacar a autonomia do poder local democrático, política, administrativa e financeiramente, 
para afundar a economia do país e retirar direitos sociais e poder de compra aos trabalhadores, reduzir as 
funções sociais do Estado, ao mesmo tempo que permanecem os benefícios aos grandes grupos 
económicos e financeiros. 
No momento de se deliberar sobre o orçamento municipal, não podemos deixar de ter em conta os reflexos 
locais do orçamento do Estado, documento determinante das políticas financeira, económica e social para 
todo o país. 
O orçamento de Estado para 2021, da responsabilidade do governo do PS, continua a não satisfazer as 
reais necessidades do poder local democrático e, consequentemente, da melhoria das condições de vida 
da população, e num quadro de crise que se avizinha, em consequência da pandemia e de quem se 
aproveita para benefício próprio desta crise mundial de saúde pública, entendemos que as respostas 
públicas que promovam o desenvolvimento deveriam ir mais além para responder aos problemas 
estruturais do país, nomeadamente, na consagração da regionalização e na reposição das freguesias. 
Mais uma vez, temos um orçamento de Estado que não põe cobro ao incumprimento da Lei das Finanças 
Locais, continuando a prejudicar as autarquias na sua capacidade de ação retirando, anualmente, cerca 
de um milhão de euros ao município da Moita, para além de muitos outros impostos encabeçados, taxas 
e taxinhas, que revertem para a administração central. 
Temos, mais uma vez, de lembrar que, por vontade do PS, continua sem ser corrigido o golpe do exercício 
da democracia representativa e participativa, que significou a extinção de 1168 freguesias, em que mais 
de 14000 cidadãos e cidadãs deixaram de ser eleitos, de ter mandato democrático para falar pelas suas 
comunidades, pelas suas terras. 
Para além disso, assiste-se a competências impostas aos municípios e às freguesias, sem que existam as 
devidas compensações financeiras, apesar do município da Moita rejeitar tal medida. 
Assim, dentro deste contexto difícil, o orçamento e as GOP do município da Moita para 2021 permitem 
avançar na concretização dos compromissos com a população e os trabalhadores do município, na 
valorização do concelho e na prestação do serviço público de qualidade, em áreas como a educação, a 
promoção da cultura e do desporto para todos, no apoio à atividade juvenil e ao associativismo, na 
melhoria das infraestruturas e do meio ambiente, no desenvolvimento económico e na segurança e 
proteção civil. 
Destacamos assim algumas intervenções de maior monta no maior orçamento municipal dos últimos anos, 
ultrapassando os 43 milhões de euros, com um forte acréscimo das despesas de capital. Deste valor, 
cerca de 24 milhões de euros destinam-se a despesas correntes e quase 19 milhões de euros as despesas 
de capital. As despesas de capital, em resultados dos novos investimentos preconizados para 2020, e 
parte deles a concluir em 2021, como sejam a recolha seletiva de bio resíduos, com uma dotação da 
ordem de 1,2 milhões de euros, a construção da Unidade de Saúde da Baixa da Banheira, com uma 
dotação 2,2 milhões de euros, a substituição das coberturas de amianto nas escolas, com uma dotação 
da ordem dos 1,8 milhões de euros, a construção da piscina municipal na Moita, com uma dotação de 1,2 
milhões de euros, e as várias Infraestruturas a executar no âmbito do Programa Municipal de 
Repavimentações, com uma dotação de 1,6 milhões de euros, só por si, traduzirão um acréscimo nas 
despesas de investimento, em 2021, de 8 milhões de euros. 
Sublinhar ainda diversas ações e projetos evidenciados na valorização do concelho, na participação 
cidadã, na promoção do tecido económico e apoio à fixação de empresas, no apoio social aos alunos 
carenciados e à educação, nos protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia, nos 
apoios ao movimento associativo, na promoção do acesso à cultura e à prática da atividade física e 
desportiva dos cidadãos e das cidadãs, nas diversas parcerias em que município continuará a intervir, na 
promoção do bem-estar das famílias, no quadro de diversas respostas sociais que se ajustem às 
necessidades da população. 
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As Grandes Opções do Plano e Orçamento são uma proposta merecedora da confiança na autarquia, nos 
seus trabalhadores e honra os compromissos do programa eleitoral com que a CDU se apresentou à 
população do concelho nas eleições autárquicas, nas quais mereceu, maioritariamente, o voto da 
população. 
São documentos de compromisso, assumindo um projeto autárquico de desenvolvimento local e de 
participação cidadã, em prol da construção de um concelho melhor para se viver e trabalhar. 
É por isso que os eleitos da CDU os votaram favoravelmente.” 
 
 
7 – Empréstimo M/Longo Prazo - Moita 2020 – 2ª Fase – Contratação 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
23/11/2020: 
 
“Considerando que, 

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberaram em reuniões realizadas em 26.10.2020 e 
29.10.2020, respetivamente, autorizar o desenvolvimento de um procedimento administrativo com vista 
à contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de € 3.250.527 (três milhões 
duzentos e cinquenta mil quinhentos e vinte sete euros) para financiar a contrapartida local dos 
investimentos associados ao Programa de Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 
2020 (PEDU), incluídos nos instrumentos de política territorial do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) e Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da AML (PDCT-AML). 
Desta feita, e uma vez que o Município reúne os requisitos legais necessários para a contratação de 
empréstimo de M/L prazo, nos termos dos artigos 49.º e 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 
(RFALEI) e também possui margem disponível de endividamento, conforme mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento e ficha do município relativa ao ultimo reporte de contas, que se juntam 
em anexo, foi efetuada uma consulta a cinco entidades bancárias, tendo quatro instituições de crédito 
subscrito propostas de financiamento: Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Entre Tejo e Sado; Banco 
Português do Investimento; Banco Santander e Caixa Geral de Depósitos; propostas estas que se juntam 
em anexo.  
Da análise às propostas conclui-se que a proposta apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de 
Entre Tejo e Sado é a que reúne as melhores condições para o financiamento da operação de crédito, 
consubstanciada num empréstimo com encargos financeiros indexados à  taxa variável, correspondente 
à média aritmética simples das taxas EURIBOR a  6 meses, apurada com referência ao mês 
imediatamente anterior ao do início de cada período de contagem de juros, arredondada para a milésima 
de ponto percentual mais próxima, acrescida de um spread de 0,949 %, conforme Relatório da Divisão 
de Administração e Finanças, datado de 09/11/2020, que se junta em anexo. 

Não houve qualquer pronúncia em sede de audiência de interessados. 
Assim, e porque a contratação desta operação não compromete os limites legais da capacidade de 
endividamento do Município, nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,  
Proponho,  

• A aprovação de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo à Caixa de Crédito Agrícola 
Mutuo de Entre Tejo e Sado, até ao montante € 3.250.527 (três milhões duzentos e cinquenta mil 
quinhentos e vinte sete euros) para financiar a contrapartida local dos investimentos associados ao 
Programa de Desenvolvimento Urbano do Concelho da Moita ao Portugal 2020 (PEDU);  

• A aprovação da minuta do contrato em anexo, que faz parte integrante da presente proposta. 
Mais proponho que a presente proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Este é um processo que já aqui foi debatido anteriormente, noutros momentos, e trata-se da operação de 
financiamento para a comparticipação municipal nos projetos financiados através de fundos comunitários. 
Já aprovaram esta operação, entretanto, como é de lei, o prazo de utilização, após a contratação, era de 
três anos, um prazo inferior à duração do quadro comunitário, e por isso foi preciso renovar. Procuraram 
que o Tribunal de Contas aceitasse uma reprogramação, e como se recordam chegaram a fazer uma 
Assembleia para isso, mas afinal o Tribunal de Contas veio a não aceitar e a dizer que era necessário um 
novo concurso, e foi isso que fizeram e está aqui o resultado final. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade, com vinte e oito votos a favor, 
sendo quinze da CDU, 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. 
 
 
8 – Mapa de Pessoal do Município da Moita para o Ano 2021 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 23/11/2020: 
 
“O modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 
mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis.  
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de dezoito lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades 
dos serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2021, o mapa de 
pessoal considera: 
  Os postos de trabalho existentes, são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;  
  Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (10);    
   Os cargos dirigentes previstos. 
O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
881 postos de trabalho; 
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Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2021, dos 842, 
postos de trabalho, 747 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 17 encontram-se cativos/vagos, 60 vagos e 18 a criar. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre o mapa de pessoal quis apenas dizer que mantém 747 lugares ocupados e 60 lugares vagos, dos 
quais 18 são a criar, portanto, todos os restantes já existiam. Este número de lugares vagos visa permitir 
avançar para o objetivo de irem recompondo os quadros e o pessoal que, em algumas áreas, foi bastante 
afetado no período mais agudo da crise. Naturalmente, estes lugares não serão imediatamente ocupados, 
mas precisam de estar abertos para se poderem desenvolver os processos de concurso e, por isso, uma 
parte deles não chegará sequer a ser ocupado ainda durante o ano de 2021, mas se não estiverem abertos 
não pode haver concursos e não se pode resolver o problema, não se pode admitir ninguém, daí que seja 
preciso esta previsão, que não se esgota num ano, mas que tem a perspetiva de os concursos decorrerem 
e as admissões poderem vir a acontecer posteriormente. 
 
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 um votos a favor, sendo 
quinze 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. 
 
 
9 – 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 
Dado o adiantado da hora, abdicou de fazer a introdução, ficando a aguardar as questões que sejam 
colocadas. 
 
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: 
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Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Começou por demonstrar o seu descontentamento por não o terem deixado entrar no debate do 
orçamento, ainda que a culpa tenha sido sua por se ter atrasado dois ou três segundos, e só espera que 
o senhor Presidente seja tão rigoroso nas próximas vezes, como não tem sido anteriormente, mas admite 
que a culpa foi sua porque se atrasou dois ou três segundos a levantar o braço. 
Disse que na avenida Doutor Teófilo Braga, há meses, estão uns buracos para tapar, que presume serem 
da responsabilidade da Câmara, e identifica-os bem porque são mesmo à porta da sua mãe, são buracos 
pequenos, mas que são suficientes para uma pessoa se distrair, meter lá o pé e partir o pé. São dois 
buracos que têm uma armação metálica à volta, e até considerou que pudessem ser daqueles onde estão 
os paus durante as largadas, mas pensa que não, e hoje foi lá à casa da sua mãe entregar umas coisas e 
reparou que estava tudo na mesma, e já está assim há meses, sendo que até tirou fotografias e se for 
preciso mostrar, para exemplificar melhor, mostra, porque aquilo é perigoso o suficiente quer para 
crianças, quer para um adulto normal, quer para pessoas de idade que passem por ali. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Segundo o código de trabalho, o trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições de 
segurança, higiene e saúde, asseguradas pela entidade empregadora pública. A mesma entidade tem 
ainda o dever de prevenir riscos e doenças profissionais e de proporcionar boas condições de trabalho, do 
ponto de vista físico e moral. 
Senhor Presidente, tiveram conhecimento que as instalações dos trabalhadores municipais com funções 
operacionais estão num estado deplorável, a necessitar de intervenção e remodelação urgente. As 
imagens são do conhecimento público. Esta situação em nada dignifica a autarquia e, principalmente, os 
trabalhadores que ali, diariamente, precisam de utilizar as instalações. Estas imagens deviam envergonhar 
a CDU, que tanto apregoa que defende os trabalhadores. É caso para dizer “bem prega Frei Tomás”. 
O curioso desta situação é que o sindicato que representa os trabalhadores da administração pública só 
vê uma situações, mas em outras faz que não vê. A situação é tão crítica que a mensagem do cartaz 
colocado junto ao edifício incomodou o senhor Presidente, ao ponto de dar instruções para retirar o cartaz, 
Assim, questionamos quando é que devolve o cartaz, 
Qual o plano de requalificação do edificado, de modo a garantir a dignidade dos trabalhadores e a 
segurança das instalações? 
Senhor Presidente, aqui faz mesmo falta melhores condições de trabalho porque, no fundo, notamos da 
vossa parte alguma celebridade em criticar quando a responsabilidade é dos outros e estão distraídos 
quando a responsabilidade é vossa, 
Considerando que existem infraestruturas no concelho da Moita da responsabilidade da autarquia, como 
é o caso das antigas instalações da Socorques, e também as instalações da Quinta do Matão, que mantém 
as coberturas das placas de fibrocimento. 
Outros exemplos também existem nas diversas freguesias do concelho, em que o amianto é um dos 
elementos presentes na composição das placas de fibrocimento, sabendo que as coberturas dessas 
instalações têm muitos anos de utilização e que nada foi feito pela autarquia para minimizar o efeito da 
libertação de partículas como, por exemplo, a aplicação de produtos específicos, ficando deste modo as 
placas de fibrocimento hibernadas, 
Que essas partículas, quando arrastadas pelo vento, são inaladas pelos trabalhadores ou, por exemplo, 
por quem transita na rua da Classe Operária, como é o caso dos utentes da CP. 
Onde, nas proximidades destas instalações, existem superfícies comerciais e desportivas, onde é comum, 
diariamente, existir dezenas ou mesmo centenas de atletas a treina. 
É do maior bom senso que, sobre esta matéria, exista consenso na procura de uma resolução- 
O problema do amianto não é um problema de um determinado partido político, ou de uma determinada 
pessoa, o problema do amianto é um problema da nossa sociedade, que tem que se unir para resolver e 
erradicar este problema do concelho, onde a autarquia tem de liderar este processo e assumir as suas 
possibilidades. 
Não é a primeira vez que o grupo municipal do Partido Socialista apresenta este assunto, e a resposta é 
que estão a trabalhar no assunto e que há uma calendarização, mas o que se vê é coisa nenhuma. 
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Sendo assim, deixamos algumas questões: 
-  Afinal, existe ou não uma clara intenção de erradicar este problema das instalações da responsabilidade 
da Câmara Municipal? 
- Quais os edifícios municipais identificados com o problema? 
- Quando se realizou esse levantamento? 
- Quais os edifícios que estão contabilizados nesse levantamento? 
- Quantos e quais os edifícios identificados no levantamento estão a ser utilizados para atividades laborais? 
- Há edifícios municipais com amianto, e das outras entidades ou associações? Se sim, quais são esses? 
– Se existe uma calendarização para remoção do amianto em instalações municipais, como já chegou a 
ser afirmado, que calendarização é essa? 
Que aqui seja dito, de uma vez por todas, porque é claro que há uma completa ausência de respostas 
objetivas. 
Senhor Presidente, as dominadas antigas instalações da Socorquex, hoje instalações municipais, não têm 
as devidas medidas de segurança obrigatórios pelo Decreto-lei nº 220/2008, de 12 de novembro, 
Tivemos conhecimento que as medidas de segurança contra risco de incêndios são inexistentes em todo 
o edifício. Por exemplo o arquivo municipal não tem os instrumentos de prevenção e combate adequados 
para estas instalações e para esta finalidade, colocando em risco todo o recheio, a integridade física de 
quem aí exerce as suas funções e de todos os documentos históricos do concelho, de elevada importância 
sentimental e patrimonial. 
Senhor Presidente, até quando a autarquia vai estar em claro incumprimento com a lei existente no nosso 
país?” 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Relativamente ao teletrabalho, considerando que, neste momento, se encontra em vigor a obrigatoriedade 
de adoção deste regime de trabalho, perguntou como é que está a ser aplicada esta medida nos serviços 
da Câmara Municipal. 
 
Tomou a palavra Renata Rosa do PS 
Relativamente a duas situações que lhe merecem destaque, a estrada do Esteiro Furado, que inicia no 
Chão Duro e termina na estrada que liga o Rosário a Sarilhos Pequenos, junto à nova urbanização do Chão 
Duro, porque tem o pavimento levantado junto ao passeio, o que impede a circulação normal dos veículos 
automotores em segurança, e a estrada que liga o Carvalhinho aos Quatro Marcos, porque também tem o 
pavimento levantado devido à existência de raízes, obrigando os automóveis a mudar de faixa para não se 
despistarem nas raízes e sem qualquer sinalização, questionou para quando é que está prevista uma 
intervenção. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Por ter chegado ao conhecimento do PS, através de alguns munícipes, o descontentamento pelo facto da 
autarquia não ter procedido à requalificação das traseiras da rua Humberto Delgado com a rua João 
Villaret, na medida em que esse espaço, se fosse pavimentado, poderia ser utilizado para estacionamento, 
tendo em conta que na rua João Villaret os veículos automóveis estacionam debaixo das janelas, e alguns 
são altos, o que tapa a visibilidade, perguntou se este tipo de intervenção está prevista e para quando. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Perguntou para quando se prevê a automatização da taxa social da água. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Não quis deixar de manifestar o reconhecimento pela forma séria e muito positiva com que o município, 
nomeadamente, através do senhor Presidente e vereação com pelouros, e também um justo 
reconhecimento ao trabalho do senhor vereador Luis Chula, porque têm lidado com a questão do Covid no 
concelho, e também uma palavra de reconhecimento a todas as juntas de freguesia porque, 
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contrariamente àquilo que muitas vezes se assiste, com algumas vozes mal intencionadas que, por vezes, 
tentam denegrir o trabalho que é feito no concelho da Moita, acha que não é demais fazer aqui este 
reconhecimento, justíssimo, a todas as autarquias e, nomeadamente, aos eleitos que focou. 
 
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 
Sobre os buracos na calçada na avenida Teófilo Braga disse que não tinha conhecimento e que os serviços 
vão ver o que é que se passa. Pode ter sido alguma intervenção da Câmara, alguma reparação de água, 
ou pode ser de algum operador, neste momento não consegue responder, mas vão ver e resolver o  mais 
rapidamente possível. 
Sobre as condições de trabalho disse que não os envergonham e que as afirmações que aqui são feitas 
são, obviamente, falsificadoras da realidade, porque não é difícil encontrar, em qualquer lado, um canto 
cheio de bolor e tirar uma fotografia ao bolor e não tirar a fotografia à parte que tem a parede branquinha, 
ou encontrar um armazém com um aspeto menos arrumado e fazer daquilo a imagem das instalações da 
Câmara, e essa imagem é falsa. As instalações municipais têm, no entanto, problemas que conhecem, 
reconhecem e vão procurando resolver, mas têm um problema de génese que é serem aproveitamentos 
de instalações antigas, aliás, à semelhança do que se passa aqui à volta em quase todos os municípios. 
Se percorrerem a maioria dos municípios encontram a mesma situação, ou seja, foram reaproveitadas 
instalações de antigas fábricas, de antigos armazéns e, naturalmente, as condições são sempre inferiores 
àquilo que seriam e àquilo que um dia serão, quando se puderem fazer instalações de raiz. Vão fazendo 
intervenções, mas as intervenções são sempre, passe a expressão popular, um pouco como “pôr remendo 
em pano velho”, porque não alteram aquilo que é a natureza e a génese daquelas antigas fábricas. No 
entanto, monitorizam a situação das coberturas, naturalmente, até porque não é só a questão do amianto, 
é uma questão mesmo das instalações e do interior das instalações. Se aquelas coberturas tiverem 
fissuras, se tiverem buracos, chove lá dentro, pelo que monitorizam, isso não acontece e as coberturas 
não estão a esboroar, nem estão quebradas, portanto, isso é acompanhado, 
Ao longo dos anos, tem havido um processo de substituição gradual das coberturas, designadamente, nas 
oficinas da Sócorquex, aliás, está orçamentado para o ano a substituição em mais duas oficinas, mas é 
um processo gradual. Estão a falar de áreas muito significativas e estão a falar de uma ponderação que 
todos os anos é necessário fazer, entre o trabalho que se faz para fora e o trabalho se faz para dentro, 
porque os munícipes também não compreenderiam que decidissem, num belo ano, gastar percentagens 
muito significativas do orçamento a trabalhar para dentro, não resolvendo os problemas que são de todos, 
portanto, têm que equilibrar, e equilibrar é ir intervindo, mas não conseguem ter, não têm capacidade para 
resolver o assunto de uma vez e, por isso, é uma intervenção progressiva. 
Aliás, não deixa de ser curioso, também em relação a outras perguntas que aqui foram colocadas, uma 
vez que acabaram de aprovar o orçamento há meia-hora atrás, porque tinha sido uma boa oportunidade 
para propor que algumas das coisas que aqui referem entrassem no orçamento, É claro que lhes iria, 
imediatamente perguntar o que é que saia, porque é sempre essa a questão. É que é possível fazer tudo, 
não é possível é fazer tudo ao mesmo tempo, portanto, se entendem que há uma grande prioridade em 
arranjar uma determinada zona como foi referido, por exemplo, na rua Humberto Delgado e na rua João 
Villaret, podiam muito bem ter proposto isso, e então aí perguntar-lhes-ia, do que está cá, o que é que não 
se fazia. Perguntaram pelo plano de recuperação das instalações e podiam tem proposto, e aí perguntar-
lhes-ia também, do que está aqui previsto, o que é que não se fazia, porque isso é que é o problema. 
Estar na posição em que no PS se colocam, de prometer tudo a todos, é facílimo, não custa nada, não 
gastam um euro. Não precisam gastar um euro para prometer tudo a todos e para serem bonzinhos 
perante todos, agora quem tem que decidir não pode prometer tudo a todos, quem tem que decidir tem 
que tomar opções, e as opções desagradam sempre a alguém. Desagradam, inevitavelmente, a alguém. 
Quando se faz a obra no sítio x em vez do sítio y alguém fica descontente, mas têm que assumir isso, e 
assumem de cara levantada, porque têm a honestidade de dizer a todos o que é que fazem, o que é que 
não fazem e não têm a desonestidade de prometer tudo a todos, como no PS fazem. 
Sobre as instalações municipais disse que têm todas as medidas de segurança contra incêndios, têm 
equipamentos, têm extintores, e tudo isso é acompanhado pelo serviço de higiene e segurança no trabalho. 
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O teletrabalho está a ser aplicado nos termos da lei, e a lei afirma que o teletrabalho é utilizado quando 
seja possível e quando seja adequado, e é isso que fazem, Trabalham numa autarquia por isso, logo à 
partida, grande parte dos trabalhadores ficam excluídos da possibilidade de fazer teletrabalho e, dentro 
daqueles em que, teoricamente, é possível, na medida em que, são trabalho técnico ou administrativo, 
ainda assim, há uma série de circunstâncias que não o tornam possível, porque há técnicos que têm 
acompanhamento de pessoal operacional, o que não se faz em teletrabalho, e há administrativos que 
fazem atendimento, o que não se faz em teletrabalho. Portanto, há uma série de circunstâncias que fazem 
com que o teletrabalho acabe por não ser verdadeiramente possível, apenas para um número restrito de 
trabalhadores e, dentro desse número restrito para o qual é possível, nos termos da lei, têm pessoal em 
teletrabalho por filhos menores, por estarem em confinamento, por outras razões diversas, sendo que 
analisam todos os pedidos que lhes são feitos e gerem desta forma. 
Mas há uma questão essencial, e não é o teletrabalho, a questão mesmo essencial são as questões das 
medidas de segurança que estão implementadas para todos os trabalhadores da autarquia, e essas 
medidas estão aplicadas. Têm horários desfasados generalizados, têm os equipamentos de proteção 
distribuídos a todos, amplamente distribuídos, têm todas as medidas necessárias para assegurar a 
proteção dos trabalhadores e, felizmente, até agora, ainda não tiveram situações graves dentro da 
autarquia, sobretudo não tiveram situações de transmissão dentro da autarquia. Houve alguns casos de 
trabalhadores que testaram positivo ao Covid 19, mas em situações de contágio em contexto familiar, no 
exterior, e até agora, felizmente, foram muito poucos. 
Sobre a estrada do Esteiro Furado disse que há, de facto, um problema junto àqueles pinheiros ,que terá 
que ser enfrentado em breve, mas crê que não está agendado, ou pelo menos não tem conhecimento que 
esteja agendado, e não pode dizer quando é que vai ser feito, mas é um facto que o problema se está a 
agravar. A estrada dos Quatro Marcos é uma daquelas que está no programa de repavimentações que 
aguarda, neste momento, o visto do Tribunal de Contas para avançar a obra, e contam que, no início do 
ano, este trabalho comece, e ao dizer no início do ano não está a garantir que seja no dia um, nem no dia 
dois, será no início do ano, janeiro, fevereiro, mas depende, efetivamente, de quando vier o visto e da 
entrada em obra. 
Relativamente à questão sobre a automatização da tarifa social da água, disse que a situação é a que já 
aqui foi referida, porque consideram que há algumas questões relativamente à forma de implementação 
e aos dados que são precisos ter, mas é uma questão que tem vindo a ser acompanhada e pensa que 
poderá vir a ter uma solução, não daqui por muito tempo, mas também não se consegue comprometer 
com uma data. 
 
 
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 oito votos a favor, sendo quinze 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 vinte e duas horas e cinquenta e cinco 
minutos do dia três de dezembro 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. 


