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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0001/XII/2021 

Sessão Ordinária de 25/02/2021 

 

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

1º - Ata nº01.20 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 14.02.2020; 
1.1- Ata nº01.20 – 1ª reunião – 14.02.2020 
1.2- Ata nº01.20 – 2ª reunião – 17.02.2020 

2º - Ata nº02.20 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 26.06.2020; 
3º - Ata nº03.20 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 29.06.2020; 
4º - Pedido de certidão de conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 

Urbana para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais; 

5º - 1ª Revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano; 
6º- Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  Eurídice Marisa de Sousa Pereira é substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge é substituído por Renata Isabel Rêgo Rosa 
-  Francisco Jorge Santos Oliveira é substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro é substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Maria Paula do Rosário Dias Folgado Diogo é substituída por Raquel de Jesus Garcia Capucho 
- Presidente da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, Miguel Fernando Gomes 

Carregosa, é substituído pelo Secretário daquele órgão, Jorge Miguel Miranda Paulino. 
 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal Daniel Vaz Figueiredo e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, 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 
 
Senhor Daniel Serpa 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Durante 30 anos as Arroteias foram ignorados e negligenciadas pelos consecutivos executivos 
camarários, perdemos duas escolas do ensino básico, perdemos os parques infantis existentes, vivemos 
com infraestruturas de saneamento deficitárias, perdemos muito do que é preciso para o desenvolvimento 
que se impõe neste momento, 
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Se até posso concordar que o que perdemos se deveu ao envelhecimento natural dos moradores nas 
Arroteias como, por exemplo, a redução de crianças em idade escolar que, consequentemente, promoveu 
o fecho dos estabelecimentos escolares, hoje a realidade é diferente. Hoje vimos os jovens a voltar à sua 
terra, as casas antes habitadas por idosos são ocupadas por jovens com filhos, os terrenos que antes eram 
de cultivo servem para construção de residências para famílias com crianças. 
Em novembro do ano passado, foi aprovado um investimento perto de 1.6 milhões de euros para o plano 
de repavimentação do concelho, e a minha primeira questão prende-se, precisamente, com isto, pergunto 
quantas vias ou quantas ruas das Arroteias é que vão estar incluídas neste plano, e isto porque não é, pelo 
menos, do conhecimento público, o que é que esta Câmara pretende fazer neste plano de repavimentação. 
Hoje o principal acesso à zona central das Arroteias, mais especificamente, a rua Padre António Vieira, 
está em condições deploráveis de circulação, seja para viaturas, seja para peões. Esta via é utilizada em 
grande parte por crianças que são obrigadas a circular para se deslocar para as escolas que, infelizmente, 
não existem nas Arroteias, é utilizada por idosos que são obrigados a utilizar este acesso para o seu dia-a-
dia, e nós, enquanto moradores das Arroteias, verificamos que a requalificação é urgente e não pode 
esperar mais por uma intervenção de fundo. 
Outra das questões que eu gostava de colocar também, tem a ver com o recente aprovado orçamento da 
Câmara para 2021, porque gostava de saber que tipo de investimento é que este plano vai contemplar 
para as Arroteias que vivem hoje, basicamente, como um bairro ao abandono. 
Para finalizar, enquanto morador, apelo a esta Assembleia e, em especial, ao senhor Presidente da 
Câmara, que não fiquemos nem mais um ano abandonados pela autarquia, que deve, em primeira 
instância, zelar pelo bem-estar dos seus munícipes. 
Hoje, como disse, apresento-me aqui enquanto munícipe, no futuro, poderei aqui estar, eu ou outro em 
representação da maioria da população que vive nas Arroteias 
Não vamos, nem podemos suportar mais a indiferença de que temos sido alvo.” 
 
Senhor Luis Custódio 
Disse que vinha representação ilegal dos moradores na estrada do Carvalhinho, e “ilegal” porque foi tudo 
conversas de boca, não há nada escrito, e porque a associação de moradores do Carvalhinho se extinguiu 
à cerca de dois ou três anos atrás e não têm representação, 
O assunto que pretende falar é sobre a estrada do Carvalhinho, a par do que o munícipe anterior disse, 
que tem um acesso à escola profissional e à escola primária, que agora é um ATL, e pela estrada do 
Carvalhinho passam, diariamente, centenas de camiões pesados e a estrada do Carvalhinho não tem o 
mínimo de condições, porque é difícil passarem dois carros, quanto mais passarem, constantemente, para 
um lado e para o outro, centenas de camiões pesados, e a passagem destes camiões pesados, além da 
estrada não ter passeios, danifica, cada vez mais, as bermas da estrada. Há o acesso constante à escola 
profissional de alunos que vão a pé, entre a escola profissional, o ALDI e a bomba de gasolina, que passam, 
diariamente, para trás e para a frente com os camiões pesados a passarem e a cruzarem-se 
constantemente. 
O seu objetivo, ao vir aqui, era tentar resolver esta situação de alguma maneira, se fosse possível, dos 
carros pesados especificamente, porque eles entram pela Moita, atravessam a rua do Carvalhinho, e não 
há um único camião pesado que faça uso daquela estrada para o que quer que seja, a não ser para 
passagem, o que danifica a estrada constantemente e não há uso nenhum daquela estrada em proveito 
próprio dos pesados. 
Neste momento, têm o centro de inspeções a ser construído, um bocadinho abaixa no sentido de quem 
entra em direção à Moita, é proibida a passagem dos camiões pesados para o centro da Moita por essa 
estrada, mas era, exatamente, aí que se focava, no sentido dos camiões para pesados passarem a dar a 
volta pela rua em direção à Moita, passarem pelos bombeiros e subirem por trás. E isto porque, ao fazerem 
este trajeto não implicam com nenhuma casa particular, as estradas são limpas e não há casas 
encostadas à estrada como há na estrada do Carvalhinho de uma ponta à outra, e todos os moradores 
que falou pessoalmente o agradeciam. Os camiões passam entre as seis da manhã e as duas da manhã, 
não há uma pausa, não há um horário normal em que os camiões não passem, e por a estrada estar 
danificada com buracos, é um barulho gigante constante encostado às casas, inclusive, as casas mais 
velhas, estremecem com tanta passagem dos camiões. 
Não sendo possível colocar um sentido proibido e obrigar os camiões a fazer um U, e sendo que a estrada 
tem 500m, o U que eles teriam que fazer seria 1,5 km, e não há nenhum camião que se sentisse 
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incomodado com isso, e isto traduzir-se-ia nalgum bem-estar para as pessoas que moram na estrada do 
Carvalhinho, uma vez que, como disse, as casas estão encostadas à estrada, não há passeios e não há 
segurança para os peões que ali passam. A não ser possível restringir, de todo, a passagem dos camiões 
na estrada do Carvalhinho, agradecia, se possível, como segunda hipótese, que houvesse um horário para 
que eles passassem, por exemplo, das 8:00 às 20:00, permitindo assim que todas as famílias que estão 
em casa a partir das 20:00 pudessem estar suavemente tranquilas no seu lar, uma vez que para a sua 
casa, especificamente, já saltaram três pedras e uma delas partiu o vidro de casa, o que permite perceber 
o quão junta a estrada está das residências. 
A não ser possível a restrição e a não ser possível uma isenção deste horário, entre as 8:00 e as 20:00, 
pediu, numa última Instância, duas coisas. A primeira, que acha que se traduz em custos imensos, que é 
refazer o pavimento da estrada que, como disse, não é longa, é pequena, não tem passeios de um dos 
lados da estrada, está completamente esburacada e sem passeios, em terra batida e cheia de pedras. A 
segunda, se a primeira não for possível, que fossem criadas, tal e qual como está à porta da escola técnico-
profissional, duas lombas antes dos sinais, para que houvesse algum controle de velocidade, tanto dos 
camiões como de todos os veículos automóveis que ali passam porque, a partir das seis, sete da tarde, 
não há um único carro que respeite o sinal vermelho. Aquela estrada tem um semáforo de controle de 
velocidade que, constantemente, dispara e os carros, pura e simplesmente, não ligam, não param. 
A comissão de moradores, em tempos, disse-lhe que era proibido meter ali umas lombas, mas era isso 
que vinha pedir, tal e qual como existem as lombas à porta da escola técnica profissional, que fossem 
feitas duas lombas ali, uma antes e uma depois do semáforo, porque têm a escola primária, têm o acesso 
de crianças que vão de carro, constantemente, e à velocidade com que os carros e camiões passam ali, 
um dia pode haver o abalroamento de um carro com crianças no interior, pode coincidir com a passagem 
dos estudantes que vão para a escola profissional a pé, e pode haver ali alguma desgraça. 
Portanto, foi neste sentido que veio apelar, ou seja, especificamente para os carros pesados, que sejam 
proibidos de passar ali naquela estrada, fazendo um U em direção à Moita, passar pelos bombeiros e subir 
pela estrada de trás, ou como segunda hipótese, a restrição de horários entre as 8:00 da noite e as 8:00 
da manhã para camiões pesados, ou ainda, como terceira hipótese, a colocação de lombas e pavimento  
novo da estrada, com o passeio total, desde a bomba de gasolina do Moitasul até à outra rotunda no 
extremo da estrada do Carvalhinho. 
 
Senhor Juberto Neto 
Disse que é um dos que está a vender pão nos últimos dias na Moita, mais dois colegas seu em todo o 
concelho e, de há algum para cá, entre agradecimentos, críticas ruins, também críticas boas, tomou 
conhecimento que o município da Moita tem uma lei que proíbe a venda ambulante. A partir daí descobriu 
porque proibiram a venda ambulante, o que não vem ao caso expor agora, até porque o conhecimento não 
foi formal, mas o que o trouxe aqui foi para explicar e tentar pedir, encarecidamente, a compreensão do 
município, porque o próprio e o seu amigo Daniel aqui presente, mais um que não pode vir, não têm 
intenção de trabalhar ilegalmente, não têm intenção de quebrar um sistema criado que deve ter algum 
benefício. A intenção que têm é atender a população, principalmente, os idosos que não podem descer 
escadas a toda a hora para ir ao supermercado, a uma padaria, nessa altura de pandemia, quando as 
autoridades pedem o confinamento dentro de casa e pedem o mínimo de tumulto nos lugares de comércio. 
Acha que tudo veio a calhar e que a atividade que fazem agora também tem um cunho, com certeza, social. 
Pediu desculpa, mas não se recorda se algum dos presentes, ou pelo uso da máscara, ou porque está 
exausto, porque acorda muito cedo, já comprou o pão ou se já presenciou os idosos que descem o saco 
com a corda, muitos porque têm medo de descer, outros porque estão infetados e não podem descer, e 
alguém da casa ou algum vizinho desce e leva o pão. 
Assim, por ter tido conhecimento que a lei proíbe, veio pedir uma trégua, um estudo para ver se essa lei 
tem que ser cumprida com afinco, num momento como este, e qual seria o benefício do cumprimento 
dessa lei agora, num momento de pandemia, quando se abrem exceções para todo o tipo de coisas, 
quando todos se querem legalizar para trabalhar, ou para obter os documentos, e o sistema a travar, e 
tudo porque não há agendamentos, nada está a funcionar bem, mas o seu trabalho  está a funcionar bem. 
Isso garante a todos, está a funcionar muito bem. O reconhecimento social que têm é muito gratificante e 
é o que o motivou a vir aqui falar com todos, é o que o trouxe e o que o fez sair da sua casa onde poderia 
estar a terminar o seu dia de trabalho. Veio aqui não só para falar de si, nem dos seus amigos, veio para 
falar da D. Nair de 87 anos, que não pode sair de casa, da D. Maria, que não pode sair de casa porque 
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tem medo de sair de casa, veio falar de todas as senhoras e senhores que atende e que lhe dão apoio 
moral por esta ação social que está a fazer. É o seu trabalho, é o seu sustento. 
É brasileiro, como já perceberam pelo sotaque, e muitos brasileiros vêm para cá e aproveitam-se da 
situação para enganar as pessoas, muitos aproveitam para fazer uma ou outra coisa errada, mas o que 
está a querer fazer não tem nada de errado e, nestes tempos, em que a coisa mais difícil é vender pão, é 
trabalhar, e como disse a um amigo seu, hoje em dia, há muita gente a dar-se bem a fazer muitas coisas 
erradas, é um absurdo que quem está a vender pão esteja a ter problemas, e isto em relação à queixa que 
alguns comerciantes fizeram na Câmara, da qual teve conhecimento. Pediu, encarecidamente, que 
levassem em consideração a crítica que eles fizeram, mais que levassem mais em consideração as 
pessoas que atendem, o próprio e os seus colegas, porque quando alguém não pode comprar o seu pão 
que está a entregar ou a vender, e não veio aqui para mentir nem para mascarar nada, e lhe diz que já 
comprou pão ou que tinha pão do dia anterior, até agradece, porque a oportunidade é para todos. 
Não sabe se está aqui algum comerciante dos que fez queixa, mas o que tem para dizer sobre isso é que 
nunca roubam o cliente a ninguém, perdem é o cliente. Não se rouba o cliente a ninguém. O próprio não 
rouba o cliente a ninguém Quem passar antes a vender pão, ou algum comércio que venda pão antes ou 
depois de si, não vai roubar o seu cliente, o que o vai fazer perder o cliente é não o cativar, é fornecer um 
produto de má qualidade, é trabalhar com um preço injusto, é ter preguiça, e acredita que nem o próprio 
nem os seus amigos têm. Em primeiro lugar, precisa ganhar a vida, e também está aqui à procura disso, 
não está aqui à toa, e até poderia estar a pedir algum subsídio de alguma coisa, mas não está a pedir 
nada, e trabalha de domingo a domingo, 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Vice-presidente da 
Câmara Municipal, na qualidade de presidente em exercício. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo (na qualidade de presidente em exercício) 
Em primeiro lugar, fez um agradecimento aos munícipes que aqui se deslocaram para colocar as suas 
questões, os seus problemas, um ato importante de cidadania e uma forma de participação ativa, que é 
que desejam, o que querem e que também não se esgota neste momento. 
Em relação ao senhor Daniel Serpa, que fez aqui uma intervenção com alguma dureza, ao dizer que são 
trinta anos sem fazer nada nas Arroteias, o que não será bem assim, as intervenções que são feitas, seja 
onde for, têm que olhar para o território de uma forma equilibrada e não se focarem só numa zona. A 
dignidade das zonas, e aquilo que compete ao serviço público, procuram que seja prestada de uma forma 
participada, com a proximidade que o executivo também tem, pelo que agradeceu novamente a vinda aqui. 
Falou de um conjunto de coisas como, por exemplo, as escolas que referiu que não são da 
responsabilidade e competência da Câmara, e as Arroteias também não são uma ilha, pelo que há aqui 
um território visto no seu conjunto. 
Relativamente ao plano de repavimentação, porque também é importante explicar um bocadinho da 
história, este grande plano de repavimentação, é necessário por não ter sido possível pela autarquia, ao 
longo do tempo, porque houve, como sabem, uma situação muito difícil no país inteiro que se refletiu aqui, 
naturalmente, porque também a Moita não é uma ilha, com grandes dificuldades económicas, em que 
algumas questões, nomeadamente, a das repavimentações, ficou algum trabalho por fazer, e este plano, 
com esta verba, é um plano que tem essa história e que trata de colmatar algumas necessidades. 
Naturalmente, que não abrangerá tudo e também tem, naturalmente, critérios e esses critérios são, por 
exemplo, vias com uma grande circulação, e como sabem há vias com uma grande circulação, vias onde 
até poderá haver problemas de segurança, pelo que aí há uma atenção específica, ou seja, à este equilíbrio 
do sítio e com critério no que é que se faz, e tem que ser feito dessa forma, não pode ser feito de outra 
maneira. Efetivamente, não há uma repavimentação prevista nas Arroteias, mas podem discutir, estão 
sempre abertos à discussão e, como disse, não se esgota aqui aquilo que é colocado e agradecem que o 
faça, e porque falou numa via específica, solicitou o favor de, no final da Assembleia, deixar a sua 
identificação para poderem discutir, porque também é importante que seja feito assim. 
Sobre a questão do Carvalhinho, também agradeceu ao munícipe por ter vindo e por ter apresentado um 
conjunto de soluções que, naturalmente, têm que ser avaliadas pelos serviços, pelo que também solicitou 
que, no final da reunião, as colocasse de forma mais específica para ser avaliado com o rigor que a 
questão, naturalmente, mereça. 
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Quanto à questão apresentada pelo senhor Juberto disse que tinham acabado de receber, e calcula que 
seja a isso que se estava a referir, um abaixo-assinado que foi remetido aos serviços, mas ainda não há 
nada que possam dizer sobre o assunto, porque ainda está a ser avaliado, todavia, agradeceu a presença 
e a colocação das questões. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas 
 
Tomou a palavra Raquel Capucho do MM 
Disse que pretendia entregar um requerimento à Mesa sobre a venda ambulante de pão. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Já viram aqui testemunhos de munícipes preocupados, que trouxeram questões graves e que vêm expor 
os problemas esperando que haja uma solução, uma mostra de empatia por parte do executivo, e um 
empenho forte na resolução desses problemas, porque quem é responsável por agilizar os planos de 
repavimentação é a Câmara Municipal da Moita e quem é responsável por tratar das vias de acesso 
pedonal é a Câmara Municipal da Moita. Foram também colocadas questões sobre o Carvalhinho, a 
colocação de lombas, o acesso, com a preocupação do bem-estar e segurança da população, e quem deve 
tratar disso é a Câmara Municipal da Moita, mas, como resposta, têm apenas a indicação do senhor Vice-
presidente de que vai ser avaliado, que vão estudar, eventualmente, e o que os munícipes querem quando 
vêm aqui trazer estas preocupações é que, de facto, haja uma ação concreta porque senão, essas pessoas, 
vão sair daqui e amanhã vão ter os mesmos problemas. Isto não é novidade, já ouviram aqui estas 
questões sobre o Carvalhinho colocadas por outros munícipes, e continuam a aparecer, portanto, é 
necessário que haja uma resposta, mais de ação, por parte da Câmara Municipal e, como disse, haver 
aqui uma empatia com estas pessoas que vivem todos os dias nas suas residências, e que levam com 
esses problemas, e não dizer apenas que se vai, eventualmente, avaliar o problema, eventualmente, pôr 
num plano, eventualmente, fazer alguma coisa. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Antes de mais quis agradecer aos munícipes que aqui vieram apresentar as suas reclamações por terem 
vindo, porque é sempre importante que tragam as coisas ao local certo, e esta é uma das quatro ou cinco 
possibilidades que têm por ano para trazer aqui e até dar alguma publicidade àquilo que trazem, em função 
das Assembleias serem filmadas, divulgadas, e ficarem arquivadas. 
Mas também quis, na onda da intervenção anterior, dizer que, efetivamente, é necessário dar uma 
resposta para além de “esperem pelo fim desta reunião, daqui por 3 horas, para depois a gente falar”. 
Pensa que isto não é solução, ainda que também não haja uma varinha mágica para resolver os problemas 
que foram aqui apresentados, mas há a necessidade de, se calhar, um assessor ou alguém do apoio ao 
senhor Presidente, falar com as pessoas que estão aqui sentadas e marcar de imediato uma reunião com 
elas, e não as fazer estar aqui à espera duas, três ou quatro horas para depois discutirem o assunto. Pensa 
que é fácil agendar reuniões, ouvir as ideias que as pessoas têm, que são ideias interessantes, ainda que 
sejam duas zonas, e sabe, que rendem poucos votos, mas são cidadãos do concelho e são cidadãos que 
necessitam de ver os seus problemas resolvidos, tal como os do interior da Baixa da Banheira, do interior 
da Moita, do interior de Alhos Vedros, e a melhor maneira de fazer é marcar uma reunião e não fazer as 
pessoas esperar pelo fim desta Assembleia. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que a Mesa tinha as fichas de inscrição dos membros do público que intervieram, onde constam 
os respetivos contactos, e passou a palavra ao Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal, na qualidade de 
presidente em exercício. 
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Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo (na qualidade de presidente em exercício) 
Começou por agradecer as intervenções que foram feitas pelas bancadas e disse que, naturalmente, as 
pessoas não precisam ficar até ao final da Assembleia, e que a secretária ou o chefe de gabinete do senhor 
Presidente, no final da intervenção do público, poderiam combinar tudo e agendar a reunião. 
Sobre as questões que foram colocadas pela senhora Márcia Santos, que disse que não deve ser apenas 
estudado e que devem dar já uma solução, como num passe de magia, e que isso é empatia, acha que 
não é abusivo dizer que isso é uma irresponsabilidade e, na Câmara, são responsáveis, os assuntos são 
colocados nos termos em que devem ser colocados, desenvolvidos, avaliados por quem devem ser 
avaliados e isso é que é responsabilidade e, se há empatia ou se não há empatia, não sabe, mas num 
passe de magia é que não é de certeza, porque não fazem isso. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Moção “Dia Internacional da Mulher”, apresentado pela CDU; 
B - Moção “Suplemento por trabalho em condições de penosidade e insalubridade”, apresentada pela 

CDU; 
C - Saudação à “Abolição da escravatura”, apresentada pelo BE; 
D - Saudação à “Junta de Freguesia da Moita pelo novo edifício”, apresentada pela CDU; 
E - Moção “Responder à crise sanitária e resolver a crise social”, apresentada pela CDU. 
F - Recomendação “Ações de sensibilização, combate e eliminação da violência no namoro”, apresentada 

pelo PS. 
G - Moção “Dia da Mulher”, apresentado pelo PS; 
 
Informou ainda que deu entrada um documento apresentado pelo grupo municipal Merecemos Mais que 
a Mesa vai avaliar a forma correta de o interpretar pelo que, entretanto, iriam avançar para os documentos 
já apresentados. 
Uma vez que, de acordo com o regimento, para além dos sessenta minutos que têm para este período, 
têm mais quinze minutos que não foram utilizados no período de intervenção do público, e que têm sete 
documentos para discutir, disse que iria atribuir cerca de dez minutos para cada documento, o que perfaz 
setenta e cinco minutos. 
Todavia, para gerir a correta distribuição do tempo disponível, perguntou se algum membro da Assembleia 
Municipal pretendia intervir neste período da ordem do dia, tendo obtido indicação que seriam 
apresentadas duas declarações politicas, o que perfez um total de dez documentos  
De acordo com aquela que tem sido a prática da Assembleia, informou que iriam ser apresentados os 
documentos A e G em conjunto, uma vez que versam a mesma temática. 
Em seguida, solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
“Dia Internacional da Mulher 
No próximo dia 8 de março, será comemorado em todo o mundo o dia internacional da mulher, 
comemoração assinalada desde 1910, por proposta da revolucionária alemã Clara Zetkin. Esta data está 
intrinsecamente ligada à importância da luta organizada das mulheres, à reivindicação por melhores 
condições de trabalho, lutando contra a opressão e a exploração, sendo esta data o ponto que converge 
as lutas do passado com as da atualidade. 
O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) sempre celebrou o dia internacional da mulher, mesmo 
durante o malfadado período fascista, quando a proibição de comemorações era uma realidade, e desde 
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1975 na primeira comemoração em liberdade, até ao presente. Também o Município da Moita sempre 
teve uma longa tradição na luta pelos direitos das mulheres, e jamais deixará de assinalar a heroica luta 
emancipadora das mulheres. Comemorar é lutar, é resistir, é revitalizar e revigorar energias. 
Atualmente as lacunas em relação ao papel da mulher no trabalho e na sociedade ainda são assinaláveis. 
As mulheres necessitam de politicas que sigam as suas aspirações, que assegurem a sua igualdade, sem 
discriminação de género, de politicas que regulem horários, que respeitem o direito à maternidade, que 
esbatam as desigualdades salariais, que garantam carreiras, que protejam a mulher na saúde, no direito 
à reforma e a uma pensão digna. Politicas que não as excluam, mas que as promovam. 
O contexto pandémico em que hoje nos encontramos, arrasta consigo não só uma crise sanitária, social e 
económica, como também a real incerteza do que nos poderá reservar o futuro. É consensual em vários 
estudos realizados nos últimos tempos que são as mulheres as mais penalizadas pelo contexto atual. 
Por ocasião do 8 de março de 2021, a Assembleia Municipal saúda as mulheres das mais variadas 
expressões culturais, económicas, sociais e etárias, expressando a sua solidariedade para com as 
mulheres que em Portugal e no mundo lutam contra as consequências da pandemia nas suas vidas, contra 
as desigualdades, discriminações e violências, pela igualdade, progresso e paz. 
Estando os membros desta assembleia municipal, certos e certas de que não se combate a pandemia 
agravando as desigualdades e a pobreza, nem ignorando os sacrifícios a que muitas mulheres estão 
sujeitas, cientes que os direitos das mulheres são direitos humanos, estamos todas e todos 
comprometidos e assumimos que as mulheres não podem ser silenciadas e a pandemia não pode, nem 
deve ser desculpa para retrocessos nos direitos das mulheres. 
Os eleitos da CDU” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento G. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
“Dia da Mulher 
Este ano celebramos o Dia Internacional da Mulher em plena crise pandémica e num contexto de particular 
adversidade coletiva. 
Sabemos bem que as crises não são neutras nem simétricas e afetam sempre os mais vulneráveis. As 
mulheres têm estado na linha da frente no combate à pandemia, mas os seus direitos foram severamente 
atingidos. 
As crises e as adversidades económicas e sociais tendem a agravar as desigualdades e, no campo da 
igualdade entre homens e mulheres, as assimetrias aprofundam-se e cavam um fosso preocupante, em 
particular nos países em desenvolvimento. 
Igualmente em Portugal as mulheres tiveram problemas acrescidos no campo do emprego e foram as que 
mais recorreram aos apoios excepcionais à família que a segurança social promoveu. Com efeito, mais de 
80% dos beneficiários do apoio excepcional à família em 2020 foram mulheres, o que mostra o grande 
desequilíbrio que continua a existir quando se trata de assegurar o cuidado das crianças. 
Segundo dados de 2020 mais de 712 mil mulheres no país estavam em layoff constituindo cerca 52% dos 
trabalhadores em situação de Lay-off. 
Segundo a CITE, a rescisão de contratos de grávidas e de pais em gozo de licença parental cresceu 20% 
em 2020 face a 2019, tendo em abril, o segundo mês da pandemia, registado um crescimento de 124%, 
pelo que este organismo em conjugação com a ACT tem desenvolvido todos os esforços para inverter esta 
tendência e para o cumprimento das leis laborais. 
A precariedade laboral, a sobrecarga pela acumulação de trabalho profissional e trabalho doméstico ou 
assistencial não remunerado, as desigualdades salariais e o teletrabalho, com as limitações e 
constrangimentos que provoca no acesso a iguais oportunidades de evolução na carreira, carecem assim 
de atenção redobrada para que esta crise não acrescente mais desigualdade à desigualdade entre 
homens e mulheres e cause recuos que são inaceitáveis. 
A Pandemia que estamos a vivenciar e que afeta mais de 160 países, veio mais uma vez revelar que 
permanece sobre a mulher o ónus de apoiar a família e de ser a cuidadora natural dos que adoecem, o 
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que evidencia o déficit de uma cultura de partilha do cuidado e das tarefas domésticas em pleno século 
XXI. 
No que tange ao emprego e à educação, as mulheres são inexoravelmente as mais severamente afetadas, 
o que fragiliza a sua autonomização e percurso de desejável qualificação e capacitação. 
Aliás, como atesta, o Estudo recente do Fundo Monetário Internacional (FMI), intitulado “The COVID-19 
Gender Gap”, com a COVID-19 está-se a agravar as desigualdades de género e são apontados quatro 
principais motivos para o aumento das diferenças. O primeiro, deve-se à maioria dos profissionais que 
exercem funções nos setores sociais que exigem a interação direta — como serviços, turismo e hotelaria — 
serem mulheres. Logo, as mulheres são mais atingidas pelas medidas de contenção e distanciamento 
social. O facto de mais mulheres do que homens se encontrarem a trabalhar no setor informal nos países 
em desenvolvimento, onde as mulheres recebem salários mais baixos e não estão protegidas pela 
legislação laboral, é apontado como outro dos motivos. O FMI considera como terceiro motivo para o 
aprofundamento das desigualdades, o facto de as mulheres assumirem mais tarefas domésticas não 
remuneradas do que os homens – cerca de 2,7 horas por dia a mais. Efetivamente, as medidas de 
confinamento fizeram aumentar as responsabilidades dos cuidadores familiares, o que implicou que as 
mulheres se desdobrassem em apoios acrescidos com pais idosos e vulneráveis. Acresce que, mesmo 
após as medidas de reabertura do sistema, está documentado que as mulheres tendem a demorar mais 
para retomar o pleno emprego. Por último, constata-se no citado relatório do FMI, que as pandemias 
aumentam o risco de perda de capital humano feminino. Em muitos países em desenvolvimento, as 
meninas e jovens são forçadas a abandonar a escola e a trabalhar para complementar o rendimento do 
agregado familiar. 
Por seu lado, a ONU estima que a pandemia aumentará em 15,9 milhões o número de pessoas que vivem 
na pobreza na América Latina e Caribe, elevando para 214 milhões o total de pessoas em situação de 
pobreza, muitas delas mulheres e meninas. 
Aquilo que sabemos e que está estudado, é que a igualdade gera crescimento. Estima-se que a melhoria 
da igualdade de género na União Europeia (UE) geraria 10,5 milhões de novos postos de trabalho até 
2050; A taxa de emprego atingiria quase 80 % e o Produto Interno Bruto (PIB) da UE poderia aumentar em 
quase 10 % até 2050. 
Em suma, as mulheres são especialmente afetadas pela crise, por diversas razões. Seja por serem a 
maioria dos que estão na linha da frente do combate sanitário à pandemia; seja por serem a parte 
significativa dos trabalhadores não permanentes e temporários ou de salários mais baixos; porque a 
vulnerabilidade das vítimas de violência doméstica aumentou perante o isolamento imposto pela 
pandemia; ou porque o confinamento lhes apresenta desafios acrescidos na conciliação da vida 
profissional, as mulheres são das que mais sofrem com a atual emergência sanitária. 
Esta exposição da desigualdade demonstra a centralidade que a agenda da Igualdade tem de assumir na 
Europa Social. 
Foi por isso, que em julho de 2020, o Trio de Presidências da Alemanha, Portugal e Eslovénia assinaram 
uma Declaração sobre Igualdade de Género, afirmando o seu compromisso com uma Europa mais igual. 
Cabe agora à Presidência portuguesa prosseguir esse caminho. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 25 de fevereiro de 2021, delibera: 
a) Instar todas as entidades europeias e internacionais a adotarem medidas que promovam os direitos 
das mulheres e a igualdade de oportunidades, em particular no campo do mercado de trabalho, cujas 
condições se agudizaram face á conjuntura em que vivemos; 
b) Saudar o governo português por colocar como centrais as questões da igualdade na Presidência 
portuguesa do conselho da União Europeia e esperamos novos desenvolvimentos neste domínio. 
Mais se propõe o envio da presente Moção aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como 
a publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
Celebrar o dia internacional da mulher é afirmar os seus direitos e sobretudo cumprir Abril... que seja Abril 
de SIM, para todas as Mulheres. 
O Grupo Municipal do Partido Socialista 
Moita, 25 de fevereiro de 2021” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocadas as moções a discussão intervieram  
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
Disse que tinha três questões sobre a moção do PS, que fala, e bem, dos fatores de desigualdade, mas 
um dos grandes fatores de desigualdade entre homens e mulheres, se calhar, é o salário mínimo, e o 
aumento do salário mínimo, que já foi proposto, mas que ainda não executado pelo governo, esbateria um 
bocadinho essa desigualdade. É giro colocarem as coisas no papel, mas na realidade as coisas são sempre 
mais difíceis. 
Em relação à alínea a) na deliberação, onde colocaram “Instar todas as entidades europeias e 
internacionais”, esqueceram-se de colocar o governo português e de também instar as mesmas medidas 
que exigem às instituições europeias internacionais. 
Quanto à alínea b), fazem um autoelogio, e não tem nada contra, mas perante este autoelogio ao governo, 
a única pergunta que queria fazer, porque falam em “novos desenvolvimentos neste domínio”, era que 
desenvolvimentos são esses, porque o autoelogio acaba por ficar muito vago, 
 
Tomou a palavra Marques da CDU 
Disse que ao ler esta moção sobre o Dia Internacional da Mulher, apresentada pelo Partido Socialista, que 
até consideram ser um passo em frente das últimas situações que têm discutido neste órgão, têm aqui 
umas generalidades, uns números que, para verem se era verdade, era quase preciso ter uma equipa 
técnica de assessores. No entanto, segundo os dados de 2020, há 712000 mulheres no país em lay-off, 
etc., etc., e depois há a ACT, que sim, interveio, mas deve ser muito pouca coisa porque tem muito poucos 
funcionários, etc. Mas este parágrafo quer dizer que há prevaricadores, que há quem não respeite a lei, 
quem faça discriminação, isto é, “os filhos de la madre que sempre lixam las mulheres”, porque depois 
não aparece a condenação. 
Por seu lado, a ONU estima, mas não é só na América Latina e no Caribe, não é só na Venezuela e em 
Cuba, porque as mulheres, em Cuba e na Venezuela, se calhar, têm mais direitos, é em todo o mundo e 
aqui em Portugal, pelo que perguntou porque é que não estava escrito, mas, se calhar, é porque “o Santos 
Silva não há meio de mandar o dinheiro que devia mandar para lá”. 
Ninguém pode aprovar uma coisa destas para dar um autoelogio a quem não condena os prevaricadores. 
 
Tomou a palavra Teresa Lésico da CDU 
Disse que é com alguma admiração que vê fazerem uma moção destas e aplicar-se aqui um estudo recente 
do FMI esquecendo-se, à partida, que seja a europa, sejam os países desenvolvidos, seja em qualquer 
parte deste mundo, o FMI tem sido o maior sugador, o maior discriminador, e faz as suas leis a discriminar, 
exatamente, os povos dessas nações e, neste caso, as mulheres. Quando dizem “Em muitos países em 
desenvolvimento, as meninas e jovens são forçadas a abandonar a escola e a trabalhar”, isso acontece 
porque os salários daquelas pessoas são miseráveis e muitas famílias verem-se obrigadas a que as 
mulheres e as crianças, porque para si são crianças, a irem muito cedo trabalhar e abandonarem a escola. 
E isso deve-se a quem manda neste mundo, e quem manda neste mundo, hoje em dia, é o Fundo 
Monetário Internacional, e tiveram a prova, quando tiveram cá a troika, do que aconteceu em Portugal, 
pelo que está fora do contexto. 
Depois, porque dizem que “a ONU estima que a pandemia aumentará em 15,9 milhões o número de 
pessoas que vivem na pobreza na América Latina e Caribe”, perguntou pela europa e os Estados Unidos. 
A discriminação, e estão aqui nesta sala pessoas que se lembram tão bem como a própria, que as 
mulheres sempre foram discriminadas, tanto em salário, como na sua vida particular, como também em 
algumas situações, e que depois do 25 de Abril conseguiram ganhar e conseguiram fazer algumas 
mudanças, mas ultimamente, ao fim destes anos, essas mudanças têm vindo a ser agravadas e a 
mudança para a discriminação tem sido agravada pelo fator económico e cultural que não abrandou e, 
pelo contrário, veem situações muito complicadas no terreno, por isso, esta questão deste estudo do FMI 
só pôr a América Latina e Caribe, não faz sentido. Não faz sentido. 
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Há anos que andam a teimar em fazer aqui nesta Assembleia uma moção a valorizar as próprias mulheres 
do concelho, as mulheres que aqui vivem no seu dia-a-dia, que se destacam na cultura, na poesia, mas 
não. Aparece aqui uma moção que não faz sentido, porque hoje quem manda neste mundo, hoje quem 
mexe os “cordéis” dos governos, em termos económicos, é o FMI e são eles que fazem toda a economia 
andar, pelo que não faz sentido. Pediu que a desculpassem, mas não faz sentido. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Quis começar por dizer que, provavelmente, por ter nascido no século passado, estava um bocado 
abananado, porque viu duas forças políticas a defenderem aqui uma moção do Dia Internacional da Mulher 
por homens e, com tanta mulher que há na sala, pensa que poderiam ter tido, pelo menos, a gentileza de 
dar às mulheres essa particularidade, de se defenderem a si mesmas, com o apoio claro de todos os 
presentes e não o contrário. 
Em relação às moções, e pesar de ir votar favoravelmente as duas, não pode deixar de tecer algumas 
críticas à moção do PS, nomeadamente, porque se tentou agarrar a uma série de dados reais, dos últimos 
estudos que existem de organismos internacionais, não recorrendo aos estudos que existem em Portugal 
e à situação em concreto das mulheres portuguesas, porque nesta moção não é feita essa referência, 
fazem na generalidade para não mexerem no concreto. 
Em relação ao ACT, que tem feito algumas coisas, mas podia fazer muito mais se não tivesse, nos últimos 
quatro ou cinco anos, na continuidade daquilo que já vinha do tempo da troika, sem carros, sem inspetores, 
com a admissão de inspetores adiada quase sine die, e só a força do movimento sindical levou o governo 
do Partido Socialista a admitir os últimos cem inspetores, mas não sabe se já foram todos ou se ainda não. 
Ainda por cima, os carros que lhes dão agora são alugados e os contratos estão a terminar, se não 
terminaram já, e as pessoas não sabem o que é que hão de fazer. Depois, fazem leis contraditórias, como 
vinha no Jornal de Negócios de ontem, que paralisam por completo o ACT, porque eles vão lá e multam, 
mas não podem avançar com a multa, portanto, o prevaricador pode continuar a prevaricar porque, até ao 
final da pandemia, as multas não podem ser cobradas e não podem ser autuados os respetivos 
prevaricadores. 
Pensa que o governo já veio dizer que vai alterar a lei nesse aspeto, mas, neste caso, é preferível prevenir 
que remediar, ou seja, a lei devia ter imediatamente estudado a possibilidade de evitar que os 
prevaricadores se ficassem agora a rir até que ela venha a ser alterada. Portanto, também há culpas deste 
governo pela situação em que estão, porque está lá há seis anos, a caminho de sete anos, e nem tudo o 
que está aqui veio dos governos anteriores e, se veio de alguns governos anteriores, também o devem ao 
PS, e não era necessário estarem a recorrer só a estudos internacionais para “tapar o sol com a peneira” 
porque não vale a pena. De qualquer maneira, pensa que qualquer uma das moções merecem a sua 
aprovação. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Em resposta às inúmeras críticas que foram apontadas, a começar pelo ordenado mínimo, disse que 
adorava que o recordassem, a si e à bancada do Partido Socialista, qual tem sido o avanço do ordenado 
mínimo neste últimos cinco, seis anos, quais têm sido os entraves muito grandes, e não porque não seja 
sensível a esta matéria, efetivamente, porque já foi um trabalhador com o ordenado mínimo. Mas sim, 
esses avanços demoram tempo, esses avanços têm que ser acautelados e é quem os aplica que depois 
sofre as consequências quando são precipitados, mas também isso nunca é tido em conta. 
Relativamente à presidência portuguesa da união europeia, que devia ser uma coisa que a todos honraria, 
para variar, há sempre aqueles que não concordam, não gosta ou não querem e a culpa é sempre dos 
outros. 
Quanto ao ACT, efetivamente, há falta de inspetores, é um caso grave e é um caso que já devia ter sido 
solucionado, mas aqui peca-se outra vez por falta ou por omissão, porque também foram reforçados os 
poderes dos inspetores da ACT, e isso não apareceu. 
Depois falaram sobre os Estados Unidos e a União Europeia, mas da China não se falou. A China não tem 
problemas. 
Por último, porque foi dito que deviam ter sido as mulheres a defenderem-se, pensa que esta luta é de 
ambos os géneros, pelo que é irrelevante se é uma mulher ou um homem a apresentar, e parece-lhe que 
essa crítica, ou esse apontamento, não cabe a um partido fazer aos outros. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu as moções a votação. 
 
 
Submetida a moção apresentada pela CDU a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta 
e um votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um 
independente. 
 
 
Submetida a moção apresentada pelo PS a votação foi a mesma reprovada por maioria, com quinze votos 
a favor, sendo nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, uma independente; dezasseis votos contra 
da CDU. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter sido manifestada qualquer intenção solicitou à CDU que procedesse à apresentação do 
documento B. 
 
Tomou a palavra Tânia Ribeiro da CDU 
“Suplemento por trabalho em condições de penosidade e insalubridade 
O Decreto-Lei n.º 53-A/98, de 11 de março, versou sobre a regulamentação da “atribuição dos 
suplementos de risco, penosidade e insalubridade”. Consagrou as figuras de compensações, suplementos 
e demais direitos a atribuir em função de algumas particularidades específicas do trabalho prestado no 
âmbito da Administração Pública, aqui incluindo os serviços e organismos da administração local, cuja 
regulamentação nunca foi efetuada, em prejuízo dos trabalhadores que nunca viram os seus direitos 
devidamente garantidos. 
Desde 1998, os sucessivos governos negaram o direito à compensação por trabalho em condições de 
penosidade, insalubridade e risco. Só no último ano, e após meses de palavreado oco, o PS faltou a 
compromissos publicamente assumidos, rejeitando os diplomas do PCP, PEV e BE que previam a aplicação 
de um suplemento e outras compensações aos trabalhadores da Administração Local que laboram em 
condições insalubridade, penosidade e risco. 
Comportamento hipócrita de mais um governo que, mais uma vez, recusou concretizar direitos previstos 
na lei desde 1998. 
Na sequência da apresentação na Assembleia da República de uma petição promovida pelo Sindicato dos 
trabalhadores das Autarquias Locais – o STAL, subscrita por mais de 15 mil trabalhadores, o assunto da 
regulamentação do suplemento e outras compensações voltou a ser discutido em plenário, em conjunto 
com três projetos de lei. Curiosamente, durante a votação final, os deputados do PS que não só não 
apresentaram qualquer projeto de lei alternativo, como foram mesmo os únicos a votar contra os diplomas 
em debate, apoiando-se na cumplicidade dos representantes do PSD, CDS e Iniciativa Liberal que se 
abstiveram. 
Este comportamento dececionante é revelador da falsidade dos repetidos elogios aos trabalhadores da 
«linha da frente» do combate ao surto pandémico, entre os quais se contam os da administração local. Por 
outro lado, expõe com toda a evidência a verdadeira natureza da propaganda eleitoralista do partido do 
governo, que se comprometeu a repor direitos e rendimentos, aumentar o poder de compra dos 
trabalhadores e a combater as desigualdades no país. Na realidade, a prática do governo tem sido a 
inversa: ao grande capital (banca e multinacionais) nunca faltou com recursos e apoios em abundância, 
aos trabalhadores da administração pública, e em particular aos da administração local, cuja maioria 
recebe 645 euros mensais, regateia cêntimo a cêntimo, negando-lhes direitos consagrados na lei, como é 
o caso presente do suplemento da insalubridade, penosidade e risco. 
O Orçamento do Estado para 2021 prevê, finalmente, a aplicação de um Suplemento no art.º 24.º da Lei 
do OE2021, fruto da discussão na especialidade, que apesar de não corresponder completamente à 
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reivindicação dos trabalhadores vem possibilitar a aplicação de um Suplemento de Penosidade e 
Insalubridade, excluindo o Risco, aos trabalhadores da carreira geral de assistente operacional que 
desempenhem as funções descritas nesse preceito. 
Todavia, restringe substancialmente a atribuição desse suplemento, ficando longe de corresponder à 
regulamentação que desde há longos anos tem sido exigida pelos trabalhadores, e que está no espírito da 
legislação de 1998. 
Pela efetivação deste direito, ainda que aquém do princípio e dos valores que seriam devidos, e remetendo 
para as Câmaras Municipais a sua aplicação direta, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 

1. Instar a Câmara Municipal da Moita à aplicação desta compensação, reconhecendo este direito ao 
conjunto dos trabalhadores que se encontrem nos definidos no âmbito da presente Lei; 

2. A realçar o papel dos trabalhadores das autarquias Moita que continuam a cumprir diariamente 
funções imprescindíveis à vida da comunidade, às quais estão associadas condições de 
insalubridade, penosidade e risco; 

3. Remeter esta moção ao STAL, órgãos nacionais m regionais e locais. 
4. Exortar todos os partidos com assento na Assembleia da República a fazer aprovar a aplicação 

imediata dos suplementos e outras compensações pela prestação de trabalho em situações de risco, 
penosidade e insalubridade que há mais de 20 anos estão por aplicar, respeitando o estipulado no 
artigo 1º do Decreto-Lei n.º 53-A/98 “atribuição de suplementos e outras compensações que se 
fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos os PS 
Neste documento, entendem que está patente que o PCP não é capaz de aceitar que os outros também 
resolvam as questões em prol dos trabalhadores, e foi claro o empenho do governo do PS neste tema e, 
acima de tudo, houve responsabilidade. Por outro lado, este documento aborda as condições de 
insalubridade no local de trabalho e que moral tem a CDU para os apresentar desta forma, quando a 
própria Câmara tem trabalhadores a trabalhar em condições indignas. Por tudo isto, não vão votar a favor 
este documento, e porque basta de agressividade sobre quem governa este país. 
 
Tomou a palavra João Soeiro os PS 
Há muito que estão habituados a esta linguagem arrogante, no entanto, pensa ser oportuno dizer, nesta 
Assembleia, que esta luta também é do SINTAP. Há mais de 20 anos que o SINTAP reivindica, exatamente, 
estes direitos e lamenta, inclusive, que não se tenha estendido a outros setores essenciais como a saúde 
e a educação, portanto, este tipo de sindicatos não são donos do país ou dos trabalhadores. Os 
trabalhadores são muito mais do que estes, são muito mais que isso, e pensa que tanto o governo como 
esta Assembleia merecem respeito, o que, por vezes, não acontece é por isso que vai votar contra. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus os PS 
Pensa que há aqui uma parte que está descontextualizada, onde diz “a prática do governo tem sido a 
inversa: ao grande capital (banca e multinacionais) nunca faltou com recursos e apoios em abundância”, 
pelo que não percebem porque é que isto aparece aqui. 
Depois, diz “O Orçamento do Estado para 2021 prevê, finalmente, a aplicação de um Suplemento”, e veem 
que há uma parte populista quando refere “Instar a Câmara Municipal da Moita à aplicação desta 
compensação” como se houvesse possibilidade de não ser aplicada, pelo que perguntou se, uma vez que 
está no orçamento de Estado, havia alguma possibilidade da Câmara não aplicar esta compensação. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
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Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; nove votos contra do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter sido manifestada qualquer intenção solicitou ao BE que procedesse à apresentação do 
documento C. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
“Foi a 25 de fevereiro de 1869 que em Portugal foi abolida a Escravatura, com efeitos para todo o império 
colonial. 
Tratou-se de um processo não linear, pois foi grande a resistência á sua aplicação por parte de instituições 
do estado, empresas, colonos e donos de escravos, não faltando registos da sua continuação por largo 
período do século XX. 
Num relatório de 1944 elaborado por turistas que visitaram a ilha de S. Tomé, estes mostravam-se 
revoltados com a maneira como os nativos eram tratados: - “eram considerados animais, marcados e 
amarrados como um bezerro”, não são tratados como pessoas. 
Verificando-se assim não a abolição, mas uma passagem lenta da escravidão para a servidão, significando 
esta o Trabalho Forçado, que o Código Laboral Indígena (CTI) da década de 50 não conseguiu disfarçar. As 
exceções viraram regras e deste modo os castigos corporais não erradicados em algumas regiões de 
Angola, Moçambique, Guiné e nomeadamente em S. Tomé, onde, em 1953 o trabalho forçado, a violência 
e a miséria gerou uma revolta, brutalmente reprimida, que ficou conhecida pelo Massacre de BETEPÁ. 
Em 1960, a abolição da escravatura em muitas regiões das colónias, ainda não tinha correspondido ao 
integral direito de liberdade pessoal e laboral. 
Também em Portugal, podemos hoje dizer que não passaram muitos anos sobre o dia em que se 
conquistou o Trabalho com direitos integrado na Constituição da República, o que por tempo tão curto se 
explica a fragilidade e lentidão com que a civilização se distancia de vivências laborais e sociais ignóbeis, 
cuja desregulamentação laboral em curso, com as tentativas de esvaziamento da Contratação Coletiva e 
o surgimento de modelos contratuais perversos a consagrar a precariedade, põem em perigo avanços 
civilizacionais que se sustentam na dignificação do trabalho. 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 25 de fevereiro de 2021 saúda: 

• Todos os homens e mulheres que ao longo de milénios se bateram contra a Escravatura, a Servidão 
e a Exploração do ser Humano; 

• Todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo, que se mobilizam para a denúncia e combate a 
todas as formas, novas e velhas de escravidão, que ainda persistem disseminadas em muitas regiões 
do planeta. 

Nota: se aprovada esta saudação deverá ser enviada para CGTP-IN / UGT / Assembleia da República / 
Pres da República e Comunicação Social. 
Moita, 25 de fevereiro de 2021 
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 saudação a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um independente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter sido manifestada qualquer intenção solicitou à CDU que procedesse à apresentação do 
documento D. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
“Saudação à Junta de Freguesia da Moita pelo novo edifício  
Foi inaugurado no dia 2 de janeiro de 2021, por ocasião do 75º aniversário da freguesia da Moita, o novo 
edifício sede da Junta de Freguesia da Moita. 
Necessidade sentida há muitos anos, o novo edifício vem dar resposta às condições de acessibilidade a 
toda a população, colmatando os obstáculos físicos existentes no anterior edifício, assegurando assim o 
acesso aos cidadãos com mobilidade reduzida. 
O novo edifício, localizado na Alameda dos Bombeiros Portugueses, foi projetado por um Arquiteto 
moitense e construído por empresas com sede na freguesia da Moita, num terreno cedido para o efeito 
pela Câmara Municipal da Moita no ano 1998. 
As freguesias, enquanto verdadeiros governos de proximidade, constituem o pilar base da organização 
administrativa territorial do estado, com a incumbência de promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, em articulação com o município. A sua proximidade e facilidade de 
acesso dos cidadãos assumem um referencial incontornável da sua atuação, na resolução de problemas 
locais, na representatividade democrática e na defesa dos interesses coletivos da comunidade. 
Simultaneamente, as freguesias têm também contribuído, ao longo de mais de 45 anos de poder local 
democrático, para o desenvolvimento regional, para o combate às assimetrias, para o progresso e 
desenvolvimento dos territórios e para o apoio social, cultural e desportivo às populações locais. 
Tem sido também este o desiderato da Junta de Freguesia da Moita na procura de soluções que 
respondam às necessidades da população e que o novo edifício sede é disso um exemplo maior da sua 
capacidade realizadora. 
Edifício moderno e preparado para o futuro, contempla um conjunto de valências necessárias para o 
exercício das atividades profissionais dos funcionários, que viram as suas condições de trabalho 
melhoradas significativamente, e para as tarefas exigidas a uma autarquia local que visa a prossecução 
de interesses próprios da população da freguesia da Moita, população que encontra nesta obra um motivo 
de orgulho pela qualidade estética e funcional deste equipamento. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 25 de fevereiro de 2021, delibera aprovar um voto de 
saudação à Junta de Freguesia da Moita pela construção do novo edifício, manifestando o profundo 
reconhecimento pelo trabalho realizado em prol da população da Moita.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a saudação à discussão intervieram: 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
O documento, de facto, saúda o novo edifício da Junta de Freguesia que melhor vai servir a população, 
mas apenas quis referir que parece estar construído numa lógica de saudar o atual executivo da CDU, 
quando a saudação é, de facto, para a Junta de Freguesia, e todos os executivos que por lá passaram 
contribuíram para esta obra, o que também inclui o executivo do PS que também contribui para um melhor 
serviço junto da população. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu a saudação a votação. 
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Submetida a saudação a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter sido manifestada qualquer intenção solicitou à CDU procedesse à apresentação do documento 
E. 
 
Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
«Responder à crise sanitária e resolver a crise social 
Os últimos tempos foram muito duros para os portugueses. O Serviço Nacional de Saúde foi posto à prova. 
Foram muitas as evidências de que só um SNS saudável serve o interesse nacional. Nos últimos anos 
muito ficou por fazer no SNS: construção de novos hospitais e centros de saúde, colocação de mais 
médicos, enfermeiros, administrativos e auxiliares, o reforço dos meios de diagnóstico e tornar acessível 
as especialidades a todos os portugueses. Foram as opções dos sucessivos governos que nos trouxeram 
aqui. Para responder à crise sanitária foi preciso parar quase na totalidade toda a atividade no SNS que 
não fosse COVID, o que trará com certeza um problema acrescido ao serviço que necessitará dos meios e 
robustez acrescidos para dar a resposta que as populações necessitam. É urgente inverter este caminho 
e sem demoras fazer o que tem de ser feito. 
Em 2020, de acordo com INE, foram destruídos cerca de 160 mil postos de trabalho no nosso país, 
correspondendo a um recuo anual de mais de 3%. Esta queda interrompe o crescimento que se vinha 
verificando há seis anos consecutivos. As medidas que o Governo implementou como resposta às 
consequências económicas e sociais nos últimos meses não foram suficientes nem adequadas para evitar 
a destruição do emprego e o aumento do desemprego, uma vez que, não só não proibiram os 
despedimentos, como reduziram os salários e rendimentos a mais de um milhão e quatrocentos mil 
trabalhadores em todo o país, com repercussões na economia e na sociedade, somando crise à crise. 
Os trabalhadores com vínculos precários foram os primeiros a ser despedidos, sendo esta a principal razão 
para a perda de emprego e para o aumento do desemprego, numa proporção mais elevada que em anos 
anteriores. Dos 136 mil trabalhadores com vínculos precários que perderam o emprego, 67 mil dos quais 
são mulheres (49% do total), grande parte não tem acesso a qualquer prestação de desemprego. 
Ainda assim, o trabalho precário aumentou no segundo semestre do ano - embora não retomando o nível 
anterior à pandemia - devido ao crescimento do falso trabalho independente e de outras formas ainda 
mais precárias que o contrato a termo (+38%, sendo de 23% o crescimento entre as mulheres 
trabalhadoras). 
Registam-se pedidos de apoio social todos os dias e todos os dias temos conhecimento de que muitas 
pessoas não têm qualquer apoio, ou têm apoio insuficiente ou até que o apoio não chega a tempo. A 
situação é dramática e o governo teima em não a reconhecer. 
Há cada vez mais portugueses na pobreza e há cada vez mais portugueses sem apoio social devido e 
necessário num momento como este. Já falámos dos trabalhadores, mas a estes juntamos pequenos e 
médios empresários, muitos sócios gerentes, que com a falta de apoio, com apoio insuficiente ou com 
apoio que não foi dado em tempo certo, se vêm agora sem fonte de rendimentos ou sem capacidade de 
pagar as suas dívidas. 
Assim, e porque queremos estar do lado da solução entendemos que devemos dar a conhecer a situação 
no nosso concelho alertando para a urgência de alargar o número e aumentar o valor dos apoios e de os 
tornar o mais céleres possíveis, a fim de evitarmos e combatermos que mais gente fique sem nada ou com 
muito pouca coisa, a CDU propõe: 

1) que o Presidente da Assembleia Municipal dê conhecimento desta moção ao governo, em especial 
aos Ministérios do Trabalho e da Segurança Social e que solicite uma reunião com os responsáveis 
para que estes assuntos sejam tratados; 

2) que o Presidente da Assembleia Municipal dê conhecimento desta moção ao Ministério da Saúde, 
manifestando urgência em fazer o que tem de ser feito e que foi descrito na Moção, o reforço do 
SNS em meios humanos e materiais;  
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado a moção a discussão intervieram  
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Não podem deixar de intervir em relação ao conteúdo deste documento porque, de facto, ignora totalmente 
o esforço que está a ser feito por este governo e pelos diversos municípios, para tentar resolver uma crise 
que não era esperada, como é óbvio, e pelo facto de se estar aqui a ocultar, por exemplo, que foram 
contratados quase dez mil profissionais na área da saúde para conseguir responder a esta crise, que foram 
criados apoios específicos para as pessoas que ficaram sem emprego devido à necessidade de criar as 
medidas de confinamento para combater a pandemia, e que setores especialmente afetados, como os da 
cultura, também receberam apoios e estão a receber apoios direcionados para essas áreas. É claro que 
há muito por fazer, e não dizem que não, mas o governo está a trabalhar nesse sentido, e este documento 
passa a mensagem de que nada está a ser feito, que é necessário marcar uma reunião com o ministério 
porque eles não estão atentos a estas situações, o que não é verdade. Não é verdade e vê-se que não é 
verdade pelos factos e pelas medidas que têm sido implementadas por este governo, como disse, em 
conjunto com muitos municípios por este país, não é o governo que está a trabalhar sozinho, são todos os 
municípios, e este documento ignora totalmente esse esforço que está a ser feito. 
Não obstante, se há reuniões de trabalho, se há o diálogo, que tem que haver entre as instituições, não 
será necessário aprovar aqui um documento para que haja uma reunião com o ministério ou com outras 
entidades, porque houve sempre disponibilidade da parte do governo, dos municípios e das outras 
entidades que estão a auxiliar neste trabalho, nomeadamente, a proteção civil dos diversos concelhos, 
para que essas medidas fossem estruturadas por forma a dar a melhor resposta à população. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Cada vez que a CDU toma uma posição alguém do PS sai em defesa do governo, e não estão na Assembleia 
da República, estão na Assembleia Municipal. Este documento que foi apresentado pela CDU não diz que 
o governo não fez nada, diz que o que o governo fez não chega, e quem está no terreno, como o próprio, 
como os outros presidentes de junta, como as pessoas das IPSS, sabem que há pessoas que estão à 
espera de apoios da segurança social há meses, sabem que há pessoas que não vão ter apoio nenhum e 
sabem que há pessoas que só comem porque há uma rede de voluntários e uma rede de boas pessoas 
que se substitui à tarefa do governo. E não lhes podem dizer que isto é novo e que não sabiam, porque 
sabiam, desde o ano passado, que isto ia ficar mal e a verdade é que o que foi orçamentado nem sequer 
foi cumprido, Se verificarem as contas, vão ver que o que foi destinado para apoios sociais nem sequer foi 
executado na totalidade, portanto, pode-se fazer mais e o governo deve fazer mais. 
Quem está a fazer muito mais, e fala por si e pelos trabalhadores da Junta de Freguesia, são mesmo as 
juntas, que levam comida a casa de infetados e confinados, e não viu ninguém do governo a fazer isso, 
nem sequer da segurança social, que, muitas vezes, têm que pressionar os centros de saúde, que não têm 
condições para passar baixas médicas, e há pessoas em risco de perder o emprego por não terem as 
baixas médicas e, como foi dito aqui há pouco, há pessoas com contratos precários e patrões com muito 
más intenções e, como sabem, é necessário alterar o código de trabalho, desde há uns anos atrás, mas 
que o governo e o PS recusam mexer e não tomam o lado que deviam tomar, que é o dos trabalhadores. 
Portanto, há pessoas a perder o emprego por falta de resposta do governo, há pessoas que não têm o que 
comer porque o governo também não criou uma rede como devia criar, e há outros países da Europa onde 
isto é assim. O documento não diz mal do governo, diz que há pessoas do concelho da Moita, por exemplo, 
que não têm para comer, há pessoas que não vão ter apoios do Estado porque os apoios não chegam, não 
estão bem feitos e, muitas vezes, não chegam a tempo, há empresas que estão a fechar no concelho da 
Moita porque o governo não percebe que tem que pôr lá o apoio que diz que dá, e que também não chega, 
que são, geralmente, cento e tal euros, duzentos euros, o que não dá para nada, e basta ver uma renda 
de um estabelecimento para perceber que não dá para nada. 
Não chega, dizer que não chega não é atacar o governo e, quando se pede ao presidente da Assembleia 
que leve a voz de todos junto do ministério, é para dizer o que passa no concelho da Moita. Se calhar, há 
concelhos ricos, porque há, onde existem outras condições, mas o concelho da Moita, como o PS diz, não 
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é muito rico e tem poucos recursos, e agora, se tem poucos recursos e tem menos apoios que os outros, 
é claro que quem está no terreno, como as juntas de freguesia e as IPSS, tem mais dificuldades em ajudar. 
Não é verdade que se esteja a criticar o governo, está-se a dizer que o que o governo fez não chega, e não 
chega porque há pessoas a passar mal, e não são uma, nem duas, nem três pessoas, são muitas pessoas. 
As IPSS deste concelho não conseguem ajudar mais e as juntas de freguesia também não, aliás, as juntas 
de freguesia estão a fazer aquilo que compete ao governo e não chega, e isto não se pode desmentir, pelo 
que pediu à bancada do PS que não leve tudo como ataques ao governo e que percebam que estão aqui 
para defender os interesses dos munícipes da Moita e não os do governo, e que deixem de olhar as coisas 
como ataques primários porque não são. O governo fez alguma coisa, as autarquias também fizeram, há 
redes de voluntários que fazem, mas o que o governo tem feito não chega e tem que fazer mais, porque 
os outros já não conseguem, uma vez que estão a substituir o governo. 
 
Tomou a palavra Eli Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros 
Fica surpreendida com certas declarações porque lhe parecem ser de pessoas que não conhecem a 
realidade do concelho. Quando têm, neste momento, o ministério da saúde a “chutar” para as juntas de 
freguesia que vejam como é que estão as pessoas e comprarem medicamentos, porque nem o ministério 
da saúde dá medicamentos e é a Junta de Freguesia de Alhos Vedros que, neste momento, está a comprar 
medicamentos a certas pessoas que não têm dinheiro para os comprar. É triste, quando sobrou do 
orçamento do governo milhões, não haver dinheiro para comprar uns míseros medicamentos a certas 
pessoas- É triste. É triste quando se fala que estão a ajudar a cultura e se esquecem as coletividades, e 
as coletividades de Alhos Vedros estão a despedir todos os trabalhadores porque não aguentam mais. 
Neste momento, têm a coletividade mais antiga do concelho, “A Velhinha” sem dinheiro para pagar a luz, 
e o apoio, a ajuda do governo foi zero, quem ajudou foi a Câmara e a Junta que estão a fazer tudo para 
que nenhuma coletividade em Alhos Vedros fez portas. Gostava de saber onde é que estão as ajudas e, 
uma vez que o folclore não foi considerado cultura, gostava de saber o que é. Gostava que lhe 
respondessem a isto, porque se não for a Junta e a Câmara, vão ter todas as coletividades a fechar, e 
ninguém tem noção da quantidade de pessoas das coletividades que lhe telefonou esta semana a 
agradecer os apoios que lhes vão dar, porque o governo deu zero. Zero. Se não fosse a Câmara e a Junta 
de Freguesia o apoio era zero. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Julga que não é politicamente sério fazer um documento como este, porque este documento é o caos, mas 
ainda não estão em Cuba. porque diz aqui que “nos últimos anos muito ficou por fazer”, mas muito estava 
por fazer e é preciso reconhecer o que foi feito na admissão de profissionais de saúde, nos apoios a nível 
social que foram criados, e foram muitos nos últimos anos, como bem sabem, foram muitos. É verdade 
que há muito para fazer, é verdade que há muito para fazer no concelho, também é verdade que há fome 
e que há pobreza, mas aqui só abordam a parte negativa, e como a Márcia Santos disse, a sensação que 
dá a todos os presentes que estão a ouvir esta moção é que isto é um caos, que nada foi feito na 
construção de novos hospitais, de novos centros de saúde, na colocação de mais médicos, enfermeiros, 
administrativos e auxiliares. A sensação que dá é que nada disto foi feito, que o ministério da saúde não 
está atento, que não está a trabalhar, que o governo não está a trabalhar. 
Não há orçamento de Estado que tenha mais apoios sociais, e ninguém reconhece isto, pelo que não 
podem lançar um documento assim e esperar que o vão acompanhar. É claro que não podem acompanhar 
este documento porque tem que haver um reconhecimento da verdade, e é isso que queriam que também 
estivesse aqui, o reconhecimento da verdade. É claro que as coletividades atravessam momentos difíceis 
criados pela pandemia que se verifica agora no país, mas todos atravessam: Não há nenhum país da 
Europa que não atravesse momentos difíceis, seja a Alemanha ou a França, por isso, é claro que em 
Portugal também há problemas, no concelho também há problemas, mas, neste momento, estão a 
atravessar um pandemia, e este documento só revela a parte negativa de tudo isto, o que não é verdade, 
por isso, sejam sérios, porque quando se faz uma moção sobre isto têm que ser sérios e também têm que 
colocar aqui o que foi criado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
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Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS um independente; nove votos contra do PS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de voto do PS proferida por Miguel Santos 
“Obviamente que votámos contra e evidenciar aqui, talvez, alguma seriedade porque num documento que 
vem explícito que não são construídos hospitais e centros de saúde, quando foi consagrada, com o centro 
de saúde, uma luta que já tinha vindo a ser feita na Baixa da Banheira durante anos, é prova simples que 
há lutas que, mesmo depois da obra feita, dá jeito continuar e, por último, da minha parte, fez-se pouco, 
realmente. Agora, há quem se tenha vindo a exaltar que se fez pouco, mas depois o Tribunal de Contas 
vem mostrar que a Moita está dentro dos oitenta e seis municípios que não têm contratos relacionados 
com o Covid, por isso, o pouco contra o nada vence sempre o pouco.” 
 
Declaração de voto de João Soeiro do PS 
“Depois de uma situação de um período absolutamente atípico que estamos a viver, e parece que se 
tivéssemos, em vez do António Costa, como primeiro-ministro, se calhar, sei lá, o presidente da União de 
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, tudo estaria resolvido. Tudo muito simples, não havia 
nenhum problema. Havia apoios para as coletividades, porque também é obrigação do primeiro-ministro 
vir saber como é que está a atividade do concelho da Moita A, B, C e resolver o problema. Não sei, 
sinceramente, para que serve o poder de proximidade. Votei contra porque isto é ridículo, isto é 
inadmissível. O governo ter que acudir a um país e estarmos aqui a discutir se o governo agora não vem 
apoiar as coletividades do concelho da Moita. Isto é inadmissível. Então para que serve a Câmara e para 
que servem as juntas? Então não fazem falta, o governo resolve tudo.” 
 
Declaração de voto de João Figueiredo da CDU 
“Eu votei a favor deste documento, como é natural. Participei, em conjunto com os meus camaradas, na 
sua elaboração porque eu sei, na prática, o que é que está aqui escrito e eu sei que houve muitas pessoas 
no nosso concelho, e não só, no país inteiro, a quem faltou apoio, a quem falta apoio, e essa falta de apoio 
teve consequências graves na sua vida pessoal e profissional. Não reconhecer isto, dizer que o documento 
que está aqui não é verdade é não ser sério e ter afirmações como a referência a Cuba é arrogância pura 
e dura porque, por exemplo, neste aspeto específico, Cuba até está a tentar desenvolver medicamentos, 
vacinas, e em Portugal e isso não acontece, porque o governo português não criou as condições para, em 
Portugal, se desenvolverem medicamentos que possam ser utilizados em várias situações, inclusive, nesta 
pandemia.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento F. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
“Ações de sensibilização, combate e eliminação da violência no namoro  
O Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 2019, desenvolvido pela UMAR - União de Mulheres 
Alternativa e Resposta, aponta diferentes formas de violência no namoro detetadas na sociedade 
portuguesa: violência psicológica, perseguição, violência através das redes sociais, controlo, violência 
sexual e violência física. As conclusões deste estudo contemplam indicadores preocupantes no que se 
refere ao grupo de jovens que reporta já ter passado por alguma das situações de violência no namoro 
(58%) e ao grupo de jovens que aceita como natural alguma dessas formas de violência (67%). 
É ainda alarmante o facto de os resultados demonstrarem que, face a 2018, existe um aumento em todas 
as formas de violência, sendo que praticamente todas ascendem quase dobro no ano 2019. 
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Neste contexto, a prevenção deste tipo de violência passará por ações de pedagogia junto dos jovens para 
os conscientizar sobre o impacto da violência no namoro e promover uma cultura de não violência, de 
direitos humanos, de igualdade e não discriminação. Por outro lado, a prevenção e combate deste tipo de 
fenómenos implica também a qualificação dos profissionais e serviços para que intervenham em casos 
que se venham a verificar. 
Os municípios têm um papel importante a desempenhar neste âmbito na medida em que, no âmbito da 
política de proximidade, conseguem estabelecer parcerias com os atores locais, nomeadamente as 
escolas, a fim de desenvolver ações de sensibilização sobre a violência no namoro. Projetos desta natureza 
permitirão contribuir para o reconhecimento de atitudes de violência no namoro por parte dos jovens, bem 
como as causas e as consequências desses comportamentos – a nível físico, psicológico e social. 
Assim, com o objetivo de promover uma política de tolerância zero à violência no namoro, e ao abrigo das 
disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 25 de fevereiro 
de 2021, recomenda à Câmara Municipal da Moita que: 
1. Apoie ações, no nosso concelho, promovidas por outras organizações destinadas à denúncia, 

condenação e sensibilização para o fim da violência no namoro; e, 
2. Realize ações de sensibilização tendentes à prevenção e ao combate e eliminação da violência no 

namoro. 
Mais se delibera ainda a aprovação da presente Recomendação em minuta, para imediata produção de 
efeitos, e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos 
instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site, etc.) e comunicação interna. 
Moita, 25 de fevereiro de 2021 
Os eleitos pelo Partidos Socialista na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a recomendação à discussão intervieram: 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Acompanham tanto esta recomendação que basta uma consulta rápida ao site da Câmara Municipal da 
Moita para verem que a Câmara ainda no dia quinze deste mês aderiu a esta campanha, portanto, o 
primeiro ponto da recomendação já está cumprido e, neste caso, a Câmara antecipou-se à própria 
recomendação. E isto também não é uma coisa que vem por acaso, porque há um projeto para fazer este 
tipo de acompanhamento, já em 2019 foi criado o Centro de Atendimento à Vítima que também tem 
enquadramento nesta situação, e já no ano passado foi assinado um protocolo em relação a igualdade e 
que também trata sobre estas questões, portanto, peca um bocadinho por tardia, mas é sempre bom 
falarem sobre estas coisas porque, realmente, é um problema na nossa sociedade a que têm que dar 
combate, e porque na Assembleia Municipal têm obrigação de acompanhar aquilo que é feito pelo órgão 
executivo, parece-lhe que não há nada aqui a rejeitar porque, inclusivamente, até já está feito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a recomendação a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovado por unanimidade com trinta e um votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um independente. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 



   Página 20 de 38 

Por não ter sido manifestada qualquer intenção informou que, perante o agora intitulado requerimento, 
apresentado pelo grupo municipal Merecemos Mais, e após análise do Regimento, ficou com sérias 
dúvidas, não pondo causa o assunto que é e a pertinência do assunto, que tem a ver com a intervenção 
de um munícipe feita sobre a chamada “guerra do pão”, se o requerimento teria conteúdo de decisão na 
assembleia, Todavia, é nele invocada a alínea 2) do artigo 50º da Lei nº75/2023, artigo esse intitulado 
“Objeto de deliberações” que refere, no seu ponto um: “Só podem ser objeto de deliberações os assuntos 
incluídos na ordem do dia da sessão ou reunião”, mas diz, no seu ponto dois: “Tratando-se de sessão 
ordinária do órgão deliberativo” -  que é o caso da sessão de hoje – “e no caso da urgência reconhecida 
por dois terços dos seus membros, pode o mesmo deliberar sobre os assuntos não incluídos na ordem do 
dia.”. 
Apesar de não terem competências jurídicas para fazer análises, sendo que vai solicitar um parecer jurídico 
sobre esta questão, a Mesa entendeu aceitar este requerimento, lembrando que os requerimentos que 
são formulados, oralmente ou por escrito, não têm discussão e não são admitidas declarações de voto. 
Em seguida, procedeu à leitura do teor do requerimento, conforme transcrição infra: 
 
Requerimento apresentado pelo grupo municipal Merecemos Mais 
«Considerando: 
-  a urgência numa resposta à já chamada “guerra do pão no concelho da Moita”; 
-  que a Câmara Municipal, órgão executivo, deve fazer cumprir a lei existente e a Assembleia Municipal, 
órgão deliberativo, deve emanar essas leis; 
- que é urgente a qualificação do assunto da venda ambulante durante o período de Covid no nosso 
concelho; 
- ao abrigo do artigo 5oº, alínea 2), da Lei nº75/2013, que permite que nas reuniões ordinárias, caso a 
urgência seja afirmada por dois terços dos presentes, possa deliberar sobre assuntos não contidos na 
ordem de trabalhos. 
Vem o grupo municipal Merecemos Mais na Assembleia Municipal de Almada solicitar a introdução do 
assunto na ordem de trabalhos.” 
 
Face às suas interrogações, reiterou que iria solicitar um parecer jurídico porque, em qualquer altura, 
podem aparecer aqui outros pontos para introduzir na ordem de trabalhos, e uma vez que a Lei nº75/2013 
se sobrepõe ao Regimento, colocou a aceitação do requerimento a votação, referindo que este assunto só 
será introduzido na ordem de trabalhos se for aprovado por dois terços dos trinta e um membros presentes. 
 
Em seguida, perante a formulação de pedidos de esclarecimento, relembrou que a formulação das 
perguntas devia ser concisa e incidir somente sobre a matéria em dúvida que enunciou. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Solicitou esclarecimentos porque não estão a perceber, exatamente, o que é que é pretendido, quer pelo 
requerimento, quer também pela leitura que a Mesa fez, porque não perceberam uma parte do que tinha 
sido dito e, porque lhes pareceu, pelo que deu para perceber das palavras do senhor Presidente, que é um 
assunto de alguma complexidade, pensa que não haverá muita margem para dúvidas. 
 
Tomou a palavra Fernanda Gaspar da CDU 
Para votar a admissão do requerimento para discussão é para o incluir em ordem de trabalhos e, ao ser 
incluído em ordem de trabalhos, não faz a mínima ideia como pode ter condições, em tão curto período de 
tempo, para se aperceber do que está em causa e para, com consciência, votar aquilo que houver a votar, 
quando nem sequer fazia ideia que havia uma chamada “guerra do pão”. Como entenderão, logo à partida, 
vai estar condicionada na admissão ou não do requerimento, ainda que ache muito bem que este 
requerimento seja colocado à Assembleia Municipal para que o admita ou não, mas precisa de dois terços 
e, nestas condições, pessoalmente, pelo que disse, votará contra. 
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Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Para esclarecimento de todos disse que sempre que é entregue um requerimento na Mesa tem que ser 
votado, apesar de, sinceramente, também não ter conseguido perceber bem a leitura efetuada, e mesmo 
que todos ignorem o assunto, porque ele expõe o assunto e é votado, aqui, em Alguidares de Baixo e em 
qualquer lado. É votado, ou é admitido ou não é demitido, e depois logo se discute o tema, se for admitido. 
É apenas isto e só isto em todo e qualquer lado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a admissão do requerimento a votação. 
 
 
Submetida a admissão do requerimento a votação foi a mesma reprovada com onze votos a favor e 
dezasseis votos contra. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
 
Declaração política do PS proferida por João Palma 
“O Partido Socialista tem vindo a apresentar um conjunto de propostas, no exercício do mandato que lhe 
foi conferido pelos eleitores. 
No entanto, a maioria CDU tem impedido a discussão e votação das mesmas em sede de reunião de 
Câmara, pela sua continuada exclusão da ordem do dia das reuniões. 
Esta não foi a prática em todo o mandato. Mas a realidade é que num contexto em que a CDU não tem a 
maioria absoluta na Câmara Municipal, uma das propostas apresentadas pelo Partido Socialista que 
chegou a ser agendada foi aprovada, contra a vontade da maioria CDU. 
A partir desse momento, as propostas apresentadas pelos vereadores do Partido Socialista deixaram de 
ser aceites. 
Assim, as propostas de criação de um Plano Municipal de Prevenção Rodoviária, de intervenção na Rua 
Machado Santos (freguesia da Moita), de criação de um Regulamento Municipal sobre Apascentamento 
de Animais e sua Permanência e Trânsito, de Redução do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, 
de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão dos Resíduos Sólidos, e da aplicação do suplemento de 
penosidade e insalubridade aos trabalhadores da Câmara, continuam assim por agendar, o que constitui 
um inadmissível bloqueio por parte da maioria CDU ao exercício do mandato pelos vereadores do PS. 
Os vereadores do Partido Socialista são autarcas democraticamente eleitos a quem não pode ser vedada 
a apresentação de propostas, nem o seu devido agendamento para que possam ser discutidas e 
submetidas a deliberação. 
A exclusão das suas propostas de discussão e votação nas reuniões de Câmara é manifestamente anti 
democrática e vai muito além do ataque ao Partido Socialista, porque está em causa o desrespeito da 
vontade expressa dos cidadãos eleitores do concelho da Moita. 
E se a situação atual é já grave, seria inconcebível que o atual mandato terminasse sem que as propostas 
que foram apresentadas fossem excluídas de discussão e votação em sede de reunião de Câmara por 
terem sido apresentadas pelos vereadores do Partido Socialista. 
A esta prática somam-se outras situações como a não disponibilização para consulta pelos munícipes de 
atas de reuniões de Câmara já aprovadas, que são reveladoras da conceção de democracia da CDU no 
concelho da Moita. 
Assim, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita, órgão fiscalizador da atividade 
da Câmara Municipal, manifestam o seu veemente repúdio desta prática, exigindo que seja concretizado 
o agendamento das propostas apresentadas pelos vereadores do Partido Socialista, para que estas 
possam ser discutidas e submetidas a deliberação.” 
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Declaração política do PS proferida por Miguel Santos 
“Retirada de amianto 
A 23 de Junho de 2020 conselho de ministros elabora um diplome legal, que visa a utilização de verbas 
para a retirada na sua totalidade do amianto nas escolas públicas em Portugal por via do Ministério da 
Educação (ME) e o Ministério da Coesão Territorial, sendo que no nosso concelho passa pela candidatura 
Lisboa2020. 
Este diploma legal vem retificar um erro grave resultado da construção acelerada de escolas nas décadas 
de 80 e 90. E de uma só vez, este erro começou a ser tratado em todo o país. 
Seria de esperar que fosse bem recebida a notícia, mas não! Para a vereação CDU do concelho da Moita, 
que no primeiro momento preferiu recusar assinar um acordo de colaboração, utilizando o pretexto de que 
o governo se estava a imiscuir das suas responsabilidades. 
Não é verdade! Só revela a visão isolada que a governação CDU tem trazido para o concelho desde as 
primeiras eleições livres. A visão de um Concelho que não tem de estar coordenado com o estado, um 
Concelho que o pouco que se faz é arrancado a ferros e mesmo quando se financia a obra. Ainda houve a 
tentativa que a mesma não fosse feita. 
O PS Moita poderia questionar se o orgulho e a estratégia da CDU se sobrepõem às melhorias de condições 
de segurança e trabalho dos trabalhadores escolares e alunos. Que perante a sua crítica, e acertada, que 
o investimento nas escolas à tutela do ministério foi fraco. Mas já por si é outra falha da mesma gestão. 
O estado pandémico veio atrasar a descentralização, mas ela um dia irá acontecer e o Município irá receber 
a totalidade das escolas a seu cargo. Seria um rasgo usar estas verbas para começar já o trabalho, mas a 
CDU preferiu seguir outro caminho. 
Por fim e último ponto, se o município se substituiu ao governo quando acarreta no acordo de colaboração 
com a quase total responsabilidade sobre a obra. O que está o governo e a UE a fazer quando financia a 
retirada de amianto das escolas do 1.º ciclo que desde os anos 80 estão à responsabilidade do município? 
A comunidade educativa do concelho, numa visão de Futuro, agradece as candidaturas já aprovadas.” 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
“Venho, em nome da bancada da CDU, exigir a defesa da honra dos eleitos da CDU neste concelho, e não 
só, dado que não é admissível que uma estratégia política de alguém que pratica a política da terra 
queimada neste concelho, e sente que não é poder, venha aqui dizer que os eleitos da CDU, nas suas 
autarquias, metem em causa a saúde dos trabalhadores das escolas. É inadmissível este tipo de 
linguagem. Sei que estamos em período eleitoral, mas nesta Assembleia, em particular, já foram 
ultrapassados vários limites da linguagem perante a bancada da CDU. Não é assim que se discute as 
coisas. Nós podemos discutir todos os temas, podemos discordar de tudo e mais alguma coisa, é natural 
e é saudável em política que assim seja, quando chegamos a este nível de falta de educação e de falta de 
verdade, algo deve ser feito pela Mesa e, pelos eleitos da CDU, nós temos que dar resposta, não podemos 
ficar calados numa situação destas.” 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Ata nº01.20 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 14.02.2020 

1.1 Ata nº01.20 – 1ª reunião – 14.02.2020 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderá participar da votação. 
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Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e três votos a favor, sendo 
onze da CDU, sete do PS, três do BE, 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. 
 

1.2- Ata nº01.20 – 2ª reunião – 17.02.2020 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a 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 dois votos a favor, sendo 
onze da CDU, seis do PS, três do BE, 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. 
 
 
2 – Ata nº02.20 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 26.06.2020 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a 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 dois votos a favor, sendo 
onze da CDU, seis do PS, três do BE, 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 – Ata nº03.20 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 29.06.2020 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
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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 sete votos a favor, sendo 
catorze da CDU, oito do PS, três do BE, 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. 
 
 
4 – Pedido de certidão de conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 

para efeitos de benefícios fiscais – Isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
25/11/2020: 
“Através do requerimento autuado sob o n.º 18289, de 21 de setembro de 2020, veio a requerente solicitar 
a emissão de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana, 
doravante ARU, para efeitos dos benefícios fiscais previstos nos artigos 45.º , 46.º e 71.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais. 
A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 
Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 

1. O imóvel da requerente, sito na Rua 5 de Outubro, n.º 42 e 44, na freguesia da Moita,  descrito na 
conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 2719/19960419, e inscrito na matriz predial 
urbana sob o art.º 6809, situa-se na Área de Reabilitação Urbana da Moita, e foi objeto de obras de 
reparação e conservação, tendo, no seguimento de uma vistoria inicial para verificação do estado 
de conservação sido classificado como “mau”, a que corresponde um nível de conservação de 2, de 
acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de reabilitação, foi realizada a vistoria final para verificação do estado de 
conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de conservação “Excelente” – nível 5, 
pelo que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n.º 23 do Artigo 71.º do Estatuto dos 
benefícios Fiscais – “i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois 
níveis acima do verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)”. 

3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,38% sobre o valor patrimonial do imóvel, que 
de acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de 166.710,00€, a isenção de IMI 
importa uma perda de receita no valor de 633,50€ anuais, totalizando no computo dos 3 anos, 
1.900,50€. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
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Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana da Moita, estando por isso enquadrado 
no regime específico que permite usufruir da isenção de IMI, IMT, dedução de despesas em sede de IRS e 
tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 2 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 20 de agosto de 2020, dando 
cumprimento ao disposto no n.º 23 do Artigo 71.º do EBF; 

1. Aprovar a emissão de certidão para efeitos de benefícios fiscais ao nível do IRS, isenção do imposto 
municipal sobre imóveis (IMI) por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 
das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco 
anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria 
e permanente, bem ainda, Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a 
arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, 
também a habitação própria e permanente; 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 19 do 
artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração 
tributária.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Vice-presidente da Câmara Municipal que apresentasse a proposta da Câmara Municipal, na 
qualidade de presidente em exercício. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo (na qualidade de presidente em exercício) 
Trata-se de uma estratégia para estimular a reabilitação urbana e uma vez que, após a realização das 
vistorias, se encontra em conformidade, propõem a sua aprovação nos termos expressos. 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo quinze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
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 – 1ª Revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 10/02/2020: 
 
“Em circunstâncias normais a presente proposta sucederia à aprovação do Relatório e Contas de 2020, 
contudo, tal como no ano anterior, face à situação epidemiológica provocada pela pandemia COVID-19, 
em particular no que se refere à oportunidade e indefinição do calendário no que concerne às reuniões 
ordinárias dos órgãos deliberativos, importa, dentro do quadro legal estabelecido, fazer aprovar a revisão 
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ao orçamento, para incorporação do saldo orçamental transitado, de modo a não prejudicar a execução 
orçamental do corrente ano. 
Nesta medida, foi aprovado, hoje dia 10 de fevereiro de 2021 o mapa de “Fluxos de Caixa”, condição 
necessária para que se possa incorporar o saldo da gerência de 2020, em conformidade com o 
estabelecido no art.º 130 da Lei n.º 75-B2/2020, de 31.12 (Lei que aprova a Lei de Orçamento de Estado 
para 2021), que refere “após aprovação do mapa «Fluxos de caixa» pode ser incorporado, por recurso a 
uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência 
da execução orçamental.” 
Ora, é neste contexto que é elaborada a presente proposta, na mesma linha do que aconteceu no ano 
anterior. Ou seja, para que a decisão do órgão deliberativo seja devidamente informada e contextualizada, 
o pedido de integração do saldo da gerência de 2020 é instruído, para além do mapa de Fluxos de Caixa 
aprovado, com a informação dos compromissos transitados, informação da execução das Grandes Opções 
do Plano (individualizada a execução do Plano Plurianual de Investimentos) e informação da execução 
orçamental da receita e da despesa (todos em anexo). 
Desta feita, propõe-se: 

Que seja incorporado o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância 
€4.104.689,47, tendo por base as modificações aos documentos previsionais, constantes nos 
documentos em anexo, as quais resultaram do reajustamento em algumas dotações orçamentais, na 
medida em que algumas rubricas ficaram com dotações aquém das necessidades para o exercício 
orçamental de 2021, sendo necessário adequá-las, quer aos compromissos transitados, quer aos 
compromissos a assumir no presente ano económico. 

Nesta medida, propõe-se a revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano conforme mapas 
que se anexam e posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.” 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária do Presidente) 
Pediu ao Vice-presidente da Câmara Municipal que apresentasse a proposta da Câmara Municipal, na 
qualidade de presidente em exercício. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo (na qualidade de presidente em exercício) 
Trata-se da incorporação do mapa de fluxos de caixa no saldo de gerência de execução orçamental. 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e oito votos a favor, 
sendo catorze da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária do Presidente) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
6 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (na ausência temporária do Presidente) 
Pediu ao Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade 
Municipal, na qualidade de presidente em exercício. 
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Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo (na qualidade de presidente em exercício) 
Dado o adiantado da hora e o facto de o documento estar bastante explícito, abdicou de fazer a introdução, 
ficando a aguardar as questões que venham a ser colocadas. 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, João Apolónia (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. 
 
Colocado o relatório à discussão: 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Como disse há pouco, e não é demais repetir, todos têm consciência que o período que atravessam é 
atípico e condiciona todo o país, todo o mundo, e a Camara Municipal e os seus serviços não são alheios 
a essa realidade. No entanto, há matérias que fazem com que, por vezes, os munícipes se interroguem, e 
têm o direito de se interrogar, e é dever de todos os presentes, enquanto aqui estiverem, defenderem 
aqueles que os elegeram para estar aqui, os seus direitos, os seus interesses, as suas queixas, as suas 
razões. 
O dinheiro, venha ele de onde vier, seja do exterior do país, seja dos contribuintes portugueses, é algo 
precioso que deve ser aplicado com rigor e onde é mais necessário e, por vezes, algumas pessoas neste 
concelho, nesta terra, questionam o porquê de ser aplicado em certas áreas, em certas zonas, e não 
noutras, naquilo que lhes diz respeito, naquilo que mais afeta as suas vidas. Não é contra a aplicação de 
verbas no rio que, felizmente, banha o concelho, é amante do rio, passa férias praticamente no rio e não 
tem nada contra isso, aquilo que tem dificuldade em perceber é como é possível, por exemplo, fazer uma 
intervenção à saída da Moita, realizada o ano passado, mais ou menos em frente à escola Fragata do Tejo, 
e as pessoas olharem e aquilo não lhes dizer nada e, praticamente, em nada beneficiar as suas vidas, e 
depois têm certos sítios nesta terra em que as pessoas pagam IMI há décadas e têm as traseiras sem 
arranjos exteriores, ou seja, exatamente como estavam antes da construção dos prédios, pelo que 
perguntou quais são, efetivamente, os critérios, quem avalia as prioridades e com que base é que os 
critérios são aplicados. 
Tem havido, também motivado pela pandemia e por todas as suas consequências, queixas sobre a limpeza 
das ruas, e sabem que o pessoal é menos, que nem todo o pessoal está no ativo, pelo que perguntou 
quem é que define, quem avalia onde é que há mais prioridade de limpeza, onde deve passar a varredora. 
Dando um exemplo que conhece, disse que houve uma rua nesta terra, com prédios de um lado e do outro, 
que foi varrida no dia oito de janeiro e depois só no dia vinte e quatro de fevereiro, anteontem, foi mais de 
um mês e meio e a máquina varredora que a Câmara tem, porque conhece o trabalho que ela desenvolve 
e o pessoal trabalha bem, é competente e muito profissional, em dez minutos resolvia aquele problema, 
Se os recursos hoje estou reduzidos por via das razões que todos conhecem, há que ter habilidade, há que 
ter arte para melhor os aproveitar, e por isso chama a atenção nesta casa, que é o local próprio, 
exatamente, para que de agora em diante, haja mais atenção a isso para que as pessoas, e com razão, 
não tenham que varrer o lixo das suas portas e atirá-lo para a estrada, porque as pessoas já estão com as 
próprias vassouras a varrer o lixo para as estradas. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Não vai continuar com o discurso da gravidade da pandemia, porque acha que já todos sabem a gravidade 
da pandemia, vai ser sucinto e colocar três questões, sendo a primeira para saber se foram tomadas 
medidas relativamente ao uso indevido dos equipamentos da Câmara para a prática desportiva, a 
segunda, se a Câmara tomou alguma iniciativa, alguma medida de apoio aos estudantes ou aos docentes, 
relativamente ao ensino à distância, e a terceira, como é que estão as refeições do takeaway para as 
crianças dos escalões A e B. 
 
Tomou a palavra Carlos Dias da CDU 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
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“Falando sobre questões relacionadas com investimentos no nosso concelho, gostaria de referir aqui o 
grande e destacável investimento que está a decorrer na vila da Moita, com a construção do Entreposto 
logístico da empresa ALDI, na Quinta da Fonte da Prata. 
Tal empreendimento é classificado como uma das maiores plataformas logísticas construídas na Europa 
e, felizmente, no nosso país, o que enche todos nós com um motivo grande de orgulho pela opção tomada 
para o concelho da Moita. 
A empresa ALDI, grupo ALDINORT, num comunicado dirigido à imprensa em 28 de setembro de 2020, fazia 
a seguinte referência, a qual aqui irei citar alguns excertos do texto: “em período de preocupação 
económica devido ao atual contexto de pandemia, a cadeia mostra-se confortável e confiante”, “o grupo 
ALDI Norte mantém a sua forte aposta no mercado português, fortalecendo a sua posição quer em termos 
de superfícies de venda, quer em estruturas de abastecimento, procurando agora uma localização a norte 
para a construção de um novo entreposto logístico”, “a nova superfície logística ALDI da Moita encontra-
se em construção e contará com 50000 metros quadrados de construção, num investimento total de 60 
milhões de euros”, “a conclusão das obras está prevista para o início de 2022 e antevê a criação de cerca 
de 300 postos de trabalho, diretos e indiretos”, “a cadeia procura agora uma nova localização para 
entreposto a norte, para abastecer as mais de 100 lojas que prevê Inaugurar até ao final de 2025 nesta 
geografia, com investimento previsto de, aproximadamente, 45 milhões de euros” 
Posto isto, senhor Presidente, diria eu, e parafraseando aqui um pouco, “um acordo só é alcançado quando 
existe entendimento entre as partes, bastando que uma das partes não concorde para que não haja 
negociação e, por conseguinte, não se obtenham resultados”. 
Neste caso, a obra está em andamento, pelo que significa que o acordo foi estabelecido e alcançado os 
objetivos que comprovam a atratividade e a capacitação do nosso concelho como um território de elevada 
qualidade nas suas Infraestruturas, e no reconhecimento da capacidade de trabalho da população. 
Aqui, cabe uma especial palavra de agradecimento de todos nós para com o executivo municipal e para 
com o senhor Presidente, exatamente, por ter liderado as negociações e ter assim sido possível a 
realização desta grande obra que traz enormes desenvolvimentos em várias áreas económicas e sociais 
e, essencialmente, um aumento do número de empregos que tanta falta faz à nossa população. 
Concluindo, perguntava: “Então senhor Presidente, como está a decorrer a citada obra e se o prazo previsto 
para a inauguração, apontada como início no ano 2022, está de pé devido à questão do estado de 
emergência e, já agora, perguntava também que outros projetos de investimento se prevê para o concelho 
da Moita.”» 
 
Tomou a palavra Renata Rosa do PS 
Porque há muito tempo a população anseia pelas obras do Centro de Saúde da Baixa da Banheira, e 
considerando que a Câmara Municipal da Moita é responsável pela sua fiscalização, perguntou como estão 
a decorrer os trabalhos e em que fase se encontra a obra. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Sobre a ajuda às famílias e empresas em tempo de pandemia, nestes tempos complicados para todos os 
portugueses constatamos que, de norte a sul do território nacional, as autarquias perceberam que é hora 
de ajudar os portugueses, 
Assim, perante tantas dificuldades e carências, até de ordem alimentar, que muitos portugueses 
atravessaram, foram imensas as autarquias que se desdobraram em ajudas, e ao longo do último ano, e 
até aos dias de hoje, foram muitas as medidas tomadas para minimizar essas carências e necessidades. 
A título de exemplo, protocolos com associações e cooperativas de táxis para fazer entregas de 
medicamentos, entregas de compras e até de take away, tudo para ajudar o comércio local, também 
assistimos à distribuição de equipamentos informáticos, mais concretamente computadores, aos alunos 
mais carenciadas, isenções e reduções nas faturas de abastecimento de água e até, imagine-se, apoio 
para custear a fatura da energia elétrica, comparticipação das despesas de medicação a famílias afetadas 
pelo vírus, pequenas reparações em casa dos munícipes, isenção integral do pagamento das rendas dos 
estabelecimentos comerciais em espaços municipais. 
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Mais exemplos existiam para demonstrar a solidariedade demonstrada pelas autarquias nos últimos 
tempos, mas ao verificar as medidas tomadas pela autarquia do concelho da Moita, reparamos que muito 
ficou por fazer no sentido de ajudar os munícipes, o comércio local e as empresas sediadas no concelho. 
Nenhuma medida tomada pela autarquia da Moita fica equiparada às medidas acima iniciadas. Notámos 
muitas prorrogações, mas poucas ou nenhumas isenções, mas constatamos que, apesar dos esforços 
feitos pelo governo de ajudar as famílias e empresas ao nível nacional, o PCP nada valoriza e nada 
reconhece nesse esforço e as expressões e o discurso é sempre o mesmo, “não chega e ainda é pouco”. 
Senhor Presidente, este é o momento de acompanhar e estar em sintonia com o discurso que o seu partido 
a nível nacional, porque não se pode ter um discurso para o poder local e outro para o restante território 
nacional. É o momento de ajudar os munícipes, o comércio local e o setor empresarial do concelho. 
Senhor Presidente, no ano passado, não vimos uma ajuda concreta que chegasse aos mais necessitados 
do concelho. Nessa situação, perguntamos: Que medidas extraordinárias estão previstas para ajudar as 
famílias e empresas do concelho da Moita? Que medidas foram tomadas para ajudar o comércio local? 
Será que a campanha “Ganhar é no comércio local”, que contempla 1500 € de prémios para todo o 
concelho, é suficiente para atrair munícipes e para ajudar o comércio local? 
Senhor Presidente, tem sido recorrente não responder a algumas questões, por isso, vamos voltar, 
novamente, a fazer as questões, neste caso, sobre as repavimentações. 
Senhor Presidente, é um facto que ao longo dos últimos anos a autarquia nada fez neste sentido, aliás foi 
reconhecido por si há bocado, esta situação do Programa Municipal de Repavimentações, ou seja, o 
mesmo foi claramente metido na gaveta, 
Assim, e perante a necessidade de intervenção em muitos arruamentos, foi mesmo necessário recorrer à 
banca para acudir à situação. 
Senhor Presidente, qual é o plano da autarquia para os arruamentos que vão continuar a precisar da 
referida intervenção, mas que não são abrangidos pelo empréstimo? 
Senhor Presidente, como já referimos estes são tempos difíceis para todos os portugueses e, obviamente, 
também para o movimento associativo, onde as mensalidades pagas pelas famílias dos atletas eram uma 
grande ajuda para equilibrar a conta dos clubes, das associações, coletividades. 
Assim, questionamos que medidas extraordinárias foram tomadas pela autarquia para ajudar o movimento 
associativo do concelho. 
Senhor Presidente, temos assistido nas redes sociais, nos últimos dias, a vídeos onde revela que pode 
indiciar a existência de ligações de esgotos domésticos, ou empresariais, a descarregar nas valas reais 
existentes no concelho que, por sua vez, vão contaminar o rio Tejo. 
Senhor Presidente, o senhor tem conhecimento destes factos? Que medidas foram tomadas para 
identificar a origem e o responsável pelas descargas? O senhor garante aos munícipes que a totalidade 
dos esgotos domésticos e empresariais estão a ser enviados para a Simarsul?” 
Senhor Presidente, no documento das GOP ficámos a conhecer a grande obra para Sarilhos Pequenos, a 
aquisição de um caudalímetro, um equipamento que é colocado na adutora e que mede o caudal da água. 
Isto é o que o executivo municipal tem prevista para 2021. A autarquia já fez a aquisição deste aparelho? 
Quando é que entra em funcionamento a nova conduta?” 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Para além das questões setoriais que já foram aqui colocadas, questionou qual tem sido o envolvimento 
da Câmara Municipal da Moita no contexto do Covid, nomeadamente, qual o ponto da situação 
relativamente aos lares do concelho, em particular, os da Santa Casa da Misericórdia. 
No contexto do processo de identificação pelas câmaras municipais, no âmbito da Área Metropolitana de 
Lisboa, das necessidades e das intervenções prioritárias a financiar pelo Plano de Recuperação e 
Resiliência, questionou quais foram as prioridades assumidas pela autarquia e quais as áreas que foram 
identificadas. 
Porque o Partido Socialista tem conhecimento que a AMRS, a quem a Câmara Municipal da Moita paga, 
todos os anos, uma quantia substancial, para não dizer exageradíssima, está a fazer um levantamento das 
necessidades de intervenção em equipamentos escolares para, citou, “reivindicar junto do governo 
intervenção”, quando está a decorrer um planeamento no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa que, 
exatamente, procura identificar intervenções prioritárias, perguntou como é que estas duas coisas se 
compaginam, ou se será que é por estarem em ano de eleições que a AMRS passa a ter aqui uma utilidade. 
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Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Porque têm conhecimento que há alguns problemas com iluminação pública, perguntou se a Câmara já 
fez algum levantamento sobre as situações onde a iluminação pública é deficiente ou onde existem 
pedidos e não foram colocadas as luminárias. 
Em complemento àquilo que o seu camarada João Soeiro referiu, disse que verificou esta semana, porque 
passa lá todos os dias, que na rua Dom Pedro II, perto do Tribunal da Moita, há um monte de lixo junto aos 
contentores, não sendo caso único, mas foi este que verificou esta semana. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
É sempre bom este momento em que podem questionar diretamente o município sobre as coisas que 
estão feitas, mas também era bom assumirem a sua responsabilidade individual e, no mínimo, lerem os 
documentos que têm entre mãos, e os relatórios que são postos à disposição de todos, onde a maior parte 
destas perguntas são respondidas. Percebe que é sedutor estarem aqui a falar e saberem que as redes 
sociais, se calhar, até os vão por nuns “videozitos engraçados”, amanhã ou depois, mas estão aqui a 
desenvolver um trabalho sério em prol dos munícipes e até devem dizer aos munícipes que têm acesso a 
esta informação. 
O munícipe que interveio no início perguntou pela informação sobre os planos de repavimentação e está 
publicado no site da Câmara e é pública nos documentos que aprovaram há um ano na Assembleia 
Municipal, etc, etc, etc. Não é daquelas pessoas que são mais atentas no dia-a-dia, nem mesmo é 
frequentador das redes sociais, mas continua a ler jornais e a informação que considera mais fidedigna e, 
por exemplo, há uma revista do Jornal da Região que traz um conjunto enorme de apoios que a Câmara 
Municipal deu ao movimento associativo e popular, que já foi aqui falado, mas também, em relação às 
políticas de apoio aos idosos, em que os apoios às IPSS são bem visíveis e são cerca de setenta e três mil 
euros, e nestas IPSS estão idosos e estão a maior parte dos idosos do concelho, portanto, o apoio está lá 
e foi aprovado em reuniões públicas da Câmara, em reuniões privadas, estão nos documentos. Era 
importante esta seriedade e os munícipes, se quiserem saber, porque também não custa nada, têm a 
informação aberta, disponível no site da Câmara e nos jornais da região. 
Portanto, podem vir aqui fazer estes folclores, e acha bem que cada um faça aquilo que achar bem, como 
sempre a sua avó lhe disse, mas depois do que ouviu nas declarações políticas, e isso é outra questão, 
porque veem aqui fazer uma declaração política, e estão no direito a fazer, mas é uma declaração política 
feita no sentido de nem sequer haver hipótese de diálogo, nem sequer de contestar ou discutir essa ideia, 
e para que fique claro, de uma vez por todas, questionou o senhor Vice-presidente sobre como é que está 
o plano de substituição do fibrocimento nas escolas e se estão ou não, realmente, preocupados com a 
saúde das pessoas, porque sabe que estão, e já desde quando era pequeno se fazem abaixo-assinados 
em relação a isto e a Câmara Municipal da Moita, naquilo que lhe compete, foi fazendo as suas tarefas a 
nível das escolas. 
Depois, não vale a pena estarem aqui a discutir um assunto que já discutiram muitas vezes, e que o PS 
traz sempre à coação, que é a questão do programa envenenado do governo, porque é disso que se trata, 
e é muito importante que as pessoas que os estão a ouvir tomem consciência da situação, porque o 
processo de empurrar competências para os municípios é altamente gravoso e vai alterar, profundamente, 
a vida das pessoas- E isto vai enquadrar na questão do plano de resiliência que se falou aqui, porque há 
lá competências que já são dos municípios, pelo que também questionou se o governo abordou quais 
eram as condições financeiras da autarquia e o que é que a autarquia precisa para implementar os planos, 
nomeadamente, o R3, o R4 e o R5, que constam do plano de resiliência e que têm tudo a ver com a 
habitação, que é uma competência que herdaram, portanto. era importante esclarecerem este assunto, 
porque foi questionado qual é o projeto que foi democraticamente eleito, qual é o projeto que a CDU tem 
para esse setor. Não sabe, mas tem as suas dúvidas. 
Em relação ao cais do Gaio reparou, nas suas voltas da pandemia, que não está lá, pelo que questionou 
onde é que ele está e qual é o processo desta situação. O mesmo se passa em Sarilhos, e supõe que não 
tenha sido desmantelado e vendido para fazer fundos, mas agradecia que esclarecessem esta situação. 
Sobre outra coisa que também já foi aqui falada, perguntou qual é o ponto de situação do asfaltamento, 
que já aqui aprovaram há mais de um ano e que não está, pelo menos, o próprio não vê, a acontecer. 
Depois, é engraçado virem aqui falar de pedidos de apoio à população para a energia elétrica, quando há 
um ano e meio discutiram aqui essa questão, e até tinha o apoio dos próprios elementos da bancada do 
PS, que era importante o governo baixar o IVA, e o que onera a conta da luz e do gás é o IVA. Os munícipes, 
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em janeiro e fevereiro, pagaram contas de luz exorbitantes, pelo que perguntou se a Câmara da Moita tem 
alguma responsabilidade na fixação dos preços da luz, na sua distribuição, ou na forma como o negócio 
da distribuidora nacional foi feito ao ter sido entregue a mãos estrangeiras. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Em primeiro lugar, quis complementar um pouco a informação que o seu camarada Eduardo Teixeira 
deixou, porque foram setenta e três mil euros num primeiro momento e na reunião de ontem da Câmara 
crê que foram mais noventa e quatro mil euros de apoio às instituições sociais no conselho. 
É verdade, e está farto de ser dito, de ser provado, e sabem que assim é, que esta pandemia teve impactos 
grandes numa franja muito grande da população e que estão a passar por momentos difíceis, e daí o apoio 
social ser algo realmente importante, mas foi, exatamente, neste momento que o governo português 
aprovou o aumento de uma taxa de gestão de resíduos em 100%, que vai influir na tarifa que todos 
chamam de águas, mas que é a tarifa de serviços urbanos, E sobre essa tarifa de serviços urbanos, saiu 
há poucos dias um estudo da Deco e o concelho da Moita é aquele que, no seu conjunto, tem a tarifa mais 
baixa na Área Metropolitana de Lisboa, fazendo cálculos com base nos consumos médios padrão de uma 
família, num consumo médio entre os dez e os quinze metros cúbicos por mês, a tarifa de serviços urbanos 
da Moita é a mais baixa, e é a segunda ou a terceira mais baixa no escalão dos quinze metros cúbicos por 
mês. Associado a este facto, o do preço baixo, portanto, um apoio às famílias e às empresas pelo facto de 
haver um preço baixo de um serviço, é prestado com qualidade e, se não se engana, têm pelo sexto ou o 
sétimo ano uma água considerada de qualidade. E é este o projeto da CDU, é terem serviços públicos de 
qualidade a preços acessíveis a toda a população. 
Por fim a questão que quis colocar, uma vez que as outras, entretanto, já foram colocadas por vários 
elementos das várias bancadas que falaram até agora, era em que ponto é que está o processo das obras 
da avenida 1º de Maio entre o Vale da Amoreira e a Baixa da Banheira e para quando é que está previsto 
o início das obras. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Antes da sua intervenção quis só perguntar ao Eduardo Teixeira se ele fazia parte do executivo camarário 
e o próprio não se apercebeu, porque respondeu àquilo que devia ser respondido pela Câmara. 
Quanto à sua questão, que se prende com a boa utilização do dinheiro e porque lhe parece que aquela 
obra sobre a qual, por acaso, o seu amigo João Soeiro também já fez referência, da ciclovia entre a Moita 
e a Freira já está terminada e porque o que o inquieta bastante é como é que se gastou mais de duzentos 
e cinquenta mil euros em nada, questionou a Câmara para que é que é aquilo. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que realizaria uma segunda ronda de intervenções e pediu ao Sr. Vice-presidente da Câmara 
Municipal para prestar os esclarecimentos já solicitados, na qualidade de presidente em exercício. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo (na qualidade de presidente em exercício) 
Sobre a intervenção à saída da Moita, e uma vez que foi referida duas vezes, porque não se percebe e que 
é nada, reiterou aquilo que disse o seu camarada Eduardo Vieira, que é dever saberem o que é que está 
feito. Está explícito, foi aprovado, é uma obra que não foi financiada, foi só da Câmara Municipal, teve 
outras entidades, portanto, também acha que têm o dever de ler sobre o que se trata, 
Sobre a limpeza das ruas, o porquê de tantas dificuldades e quem é que avalia, poderiam falar da primeira 
dificuldade, que foi a redução de trabalhadores ao longo muito tempo, em que chegaram quase cem 
trabalhadores a menos, e que estão a repor. Uma segunda dificuldade, que é quase evidente, tem a ver 
com uma pandemia que não sabe se também conhecem, e sobre quem avalia, acha que pode não ser a 
forma mais correta de colocar a questão, mas hão de ter oportunidade, certamente, junto dos serviços, de 
colocar e levar a sua recomendação de que há que ter habilidade para fazer melhor serviço. 
Sobre as questões colocadas pelo senhor Miguel Póvoas, nomeadamente, se foram tomadas medidas 
para o uso indevido dos equipamentos, têm uma equipa que verifica todos os dias os equipamentos, que 
os sela, que coloca cartazes que são retirados e volta a pôr, têm contacto com as juntas de freguesia que 
também fazem um bocadinho esse apelo, e articulam com as autoridades, com quem têm telefonemas 
frequentes. Sobre as medidas de apoio aos estudantes têm o apoio ao estudante no primeiro ciclo, que é 
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algo que lhes compete, as outras, naturalmente, como a abertura das bibliotecas será, talvez, uma dessas 
medidas. Quanto ao takeaway das escolas tiveram, mais recentemente, um aumento deste serviço, 
sobretudo, em determinada área, mas ainda um bocadinho aquém daquilo que achavam que era a 
resposta que a população, provavelmente, necessitava, mas está em crescendo. 
Quanto ao senhor Carlos Dias que perguntou como estava a correr a obra do ALDI, a informação que o 
chefe de gabinete do senhor Presidente lhe deu é que está a decorrer normalmente, como previsto, e não 
tem havido atrasos. Sobre os outros projetos que preveem, e como falou em grandes investimentos, dando 
o exemplo da plataforma logística do ALDI, salientou a BEKEREY, que é uma obra que também já foi falada 
há pouco, a obra que começou recentemente da cadeia alimentar do Burger King, que tem uma bomba de 
gasolina ao lado que também vai facultar um novo serviço de abastecimento de viaturas a eletricidade, e 
tem havido, em termos gerais, um aumento de investimento. 
Sobre a fase em que se encontra a obra do Centro de Saúde, foi recentemente aprovado um documento, 
aliás, quase uma marcação de posição de acompanhamento, e está atrasado cerca de um mês. 
Sobre as questões do senhor Pedro Mateus, que colocou muitos exemplos, gostava de ressalvar que a 
diferença de discursos do PCP, porque é importantíssimo, uma vez que uma das questões que a CDU 
coloca sempre tem que ver mesmo com as competências, e quando se coloca esta questão das 
competências e a questão da descentralização, tem que ver muito com o saberem ao certo o que é que a 
cada um cabe e saberem ao certo o que é que poderá ser feito nos diversos sítios e não sobrepondo uns 
aos outros. Isto quer dizer, por um lado, que se a Câmara faz parte do Centro de Saúde ficam por fazer 
outras obras, como já foi dito, se a Câmara intervém, por exemplo, numa habitação, que tem que ver com 
funções do Estado, deixa de fazer outras coisas para o cumprir, portanto, esta articulação é pertinente, 
mas têm sempre que ver que quando se faz qualquer coisa deixa de se fazer aquilo que é a sua 
competência, e importa sim articular que cada um faça a sua competência. Por outro lado, existe uma 
questão que é importante, que é o facto de, sempre que uma câmara assume uma competência, nesta 
generalização que a descentralização até promove, sempre que uma câmara acentua essa competência, 
perde-se a universalidade da resposta, ou seja, estarão a falar de 308 câmaras com 308 respostas, 
perdendo a noção de universalidade de resposta que é dever do Estado ter perante cada cidadão, e isso 
é uma questão fulcral e é a posição do PCP. 
As articulações que vão sendo feitas é com este princípio, e é também atendendo à circunstância concreta 
do concelho, e para isso têm um conjunto de entidades, têm uma articulação muito grande, como também 
sabem, com a Rede Local de Ação Social da Moita, com as próprias escolas que também fazem um grande 
acompanhamento a crianças concretas e na procura dessas famílias, por vezes, também através do 
movimento associativo, que também tem uma resposta social grande, com as juntas de freguesia que têm 
feito um trabalho extraordinário nesta parte, portanto, um conjunto de rede institucional com o comércio 
local, como foi falado. Quem conhece, por exemplo, a página da comunidade ativa sabe que tem lá um 
conjunto de pontos muito explícito em que se dizem os apoios feitos, as medidas que estão feitas, tem 
contactos de um conjunto de empresas variados, particularidades desses serviços dessas empresas, 
disponibilidades, portanto, a Câmara aqui teve um papel, também com as juntas de freguesia, de agregar 
tudo isso, cruzar todas essas informações, estimular o comércio local e estimular a própria iniciativa local 
para devolver à comunidade e potenciar todas essas respostas em conjunto. 
Sobre as repavimentações, trata-se de um investimento de um milhão e seiscentos mil euros e não há 
outros pavimentos, apenas pequenas obras. 
No que concerne às ligações ilegais e a terem conhecimento dos factos, têm a certeza que não está 
perfeito e, tendo a certeza que não está perfeito, têm a certeza que há coisas a corrigir, portanto, é esse o 
trabalho da Câmara. Há uma indicação que têm uma ligação muito grande de toda a rede, sendo que a 
última era de noventa por cento, mas o que é sempre importante é monitorizar, e onde houver 
irregularidades, cada cidadão, cada entidade, seja a Câmara, seja a quem compete fazer fora da Câmara, 
porque também há outras entidades a quem lhes compete, deve informar e depois é corrigir caso a caso. 
A conduta em Sarilhos Pequenos já está colocada, mas também há outras intervenções, também em 
parceria com a Junta de Freguesia, e que também estão no programa eleitoral, nomeadamente, o parque 
das Merendas, o arranjo junto à igreja, têm também uma outra parceria, e aqui respondendo à  questão 
sobre o cais, com a associação naval, que está a fazer uma obra extraordinária, em que a Câmara dá, 
sobretudo o apoio e o mesmo sucede com os pontões no Gaio, numa parceria com o Centro Náutico, e em 
conjugação com os dois centros náuticos, e aqui, se calhar, vale a pena dizer que é uma forma de valorizar 
quem arregaça as mangas, de valorizar quem está disponível para contribuir, de valorizar quem gosta da 
sua terra e que, em todo e qualquer momento, se mostra pronto para dizer “estou aqui para o que for 
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preciso”, da mesma forma que diz “podiam fazer de outra forma, se precisarem da minha ajuda posso 
também ajudar desta outra forma”, portanto, valorizar também essa atitude que, se calhar, mudaria aqui 
um bocadinho também a Assembleia nalguns aspetos. 
Sobre o levantamento e acompanhamento da iluminação, naturalmente, é feito, existe um levantamento 
grande e contínuo, há também uma lista de novas luminárias que, inclusivamente, já solicitaram à EDP. 
Há um atraso grande no serviço, cuja responsabilidade não é da EDP, porque já não tema nada a ver com 
o que tinha, também, se calhar, fruto de algumas modificações empresariais depois da venda. Na opinião 
da Câmara o serviço tem atrasado muito em coisas simples, como certificados, colocação de novas luzes, 
porque se pede e demoram meses e meses para colocar um poste de luz, portanto, não só pela questão 
de que a EDP devia mesmo ser um setor estratégico nacional, como para um conjunto de medidas que, se 
calhar, podiam ter muito mais verbas para aplicar noutras coisas, até ao próprio emprego, como estimular 
à produção, como estimular as empresas, e não só por isso, mas também decaiu no seu serviço, e aqui é 
um caso fulcral, um caso certíssimo, mas também há que realçar toda a troca das luminárias por lâmpadas 
led, que tem sido um trabalho imenso. 
Quanto ao ponto de situação sobre a avenida 1º de Maio, a obra vai iniciar a partir do dia quinze de março, 
que também era uma obra daquelas que, em tempos, podia ter sido feita, mas não foi feita, e não foi bem 
a política da “terra queimada”, mas foi coisa parecida, e que finalmente está a ser feita agora. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Deu início a uma segunda ronda e perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado novamente o relatório à discussão: 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Antes de pôr a sua questão essencial, lembrou todos os presentes. até porque já anda há uns anos nisto 
e sendo um ano eleitoral, que é natural que comecem as dinâmicas nas intervenções. e aqui na Moita é 
habitual, já é tradicional, de um lado as maldades do inferno, do outro lado as belezas do paraíso. É claro 
que hoje representa uma organização política, embora de uma forma não militante, e acontece que não 
estão mesmo em condições de se meterem em “bicos dos pés” a desafiar toda esta dimensão de 
problemas. É claro que viajam pelo concelho e não lhes falta uma listagem longa de tudo o que está bem 
e de tudo o que está mal, mas guardarão isso para a altura, mesmo em termos eleitorais, na capacidade 
de intervenção que forem capazes de fazer. Agora, evidentemente, que não se vão desgastar nessas 
temáticas em discussões deste tipo. Nessas não vão. 
O que quis abordar, em concreto, porque hoje passou um bocado de tempo, e bom, a ler o relatório dos 
atos da Câmara, e pegando em alguns dos índices, chegou à conclusão que a Câmara Municipal da Moita 
tem enfrentado esta pandemia com uma sobriedade que deve ser realçada, e aqui também inclui e 
evidencia o pelouro Proteção Civil. Não tem máquina fotográfica porque não tem necessidade, mas se 
tirasse uma fotografia não se esqueceria dele. Acontece que é muito diferente, e diz isto num cômputo 
geral, todo o coletivo do executivo da Câmara, que para si é distinto, muito distinto, do que vê em concelhos 
aqui ao lado, que sem grande “farronca”, as pessoas com muitas dificuldades vão tendo apoios. 
Evidentemente, era melhor que tivessem mais, mas, nesta altura, nem sequer gostava de ser ministro, 
porque adivinha que há mesmo dificuldades, logo não entra por aí, 
Dito isto, uma coisa que gostava, naturalmente, porque leu o relatório, e pensa que é a senhora vereadora 
Vivina Nunes que tem este pelouro, é que lhe detalhassem alguma informação sobre o Plano Municipal 
para a Integração de Migrantes, denominado “Um Só Mundo”, porque pelo que lá está escrito não deu 
para perceber, daí que gostasse que explanassem um pouco. 
 
Tomou a palavra Fernanda Gaspar da CDU 
Quis começar por dizer que, nestas coisas, é como o anterior interveniente, já é muito velha, portanto, tem 
memória do muito que foi feito neste concelho, como noutros no país, a seguir ao 25 de Abril, porque antes 
disso não havia, absolutamente, nada, era a miséria. Tirando os núcleos mais antigos das vilas em que, 
provavelmente, havia alguma coisa, designadamente, iluminação pública, designadamente, algumas vias 
principais alcatroadas, o resto era apenas paisagem. 
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Dizer também que hoje teve orgulho e prazer em ter ouvido, pelo menos, um munícipe das Arroteias a 
colocar aqui algumas questões, e pensa que no executivo municipal da CDU têm um projeto, batem-se por 
ele, mas neste projeto não é só uma voz, são muitas e muitas vozes dos munícipes e dos fregueses das 
diferentes freguesias que existem, que apontam uma série de necessidades, uma série de falhas que 
existem, para se fazer um projeto de desenvolvimento deste país. E, certamente, esse projeto não há de 
agradar a toda a gente, mas é essencial que se continue a ouvir a população, porque ninguém é dono da 
voz de ninguém, portanto, independentemente de se rever no projeto da CDU, tem a sua voz lá dentro e 
também a tem aqui no órgão para colocar. 
Partindo para questões mais em concreto, também deve dizer que, para si, tem sido essencial, neste 
período em que tem permanecido mais no concelho devido à pandemia, a sobriedade com que a Câmara 
Municipal, e todos os órgãos, têm, de facto, tratado estas questões e acha que é nesse sentido que devem 
continuar. Podem investir mais na informação, e na informação cuidada a chegar à população, mas a 
sobriedade é essencial naquilo que se faz e naquilo que se faz bem. E aqui quis já incluir o seu muito 
obrigado a todos os trabalhadores da autarquia, em especial, àqueles que ninguém se lembra, porque 
para si são mesmo aqueles que estão na linha da frente. Quem lhe vai recolher diariamente o lixo, quem 
lhe vai tratar de questões dos esgotos, aqueles que são tão penalizados, nada valorizados, e que ainda 
hoje aqui, na discussão de uma moção sobre as questões de insalubridade, viram o tipo de votações que 
houve. 
Pasme-se, e também ficou muito espantada por terem chamado a atenção de um camarada seu da 
bancada da CDU, dizendo que estava a dar respostas que deviam ser dadas pelo executivo municipal, mas 
não se pasmaram por alguns virem aqui dar respostas que seriam do governo central. É que estão ao nível 
local e deve dizer que todas as opiniões são importantes, mas mais importante é não apoiarem projetos, 
e isto tem que dizer, que têm na base caciquismos. Isso não. E, neste momento, em que estão e que se 
aproximam eleições, designadamente, autárquicas, o que mais vai por aí pulular são caciquismos, maiores 
ou menores. Convém que todos saibam fazer uma reflexão e não embarcarem no “está tudo bem ou no 
está tudo mal”. No caso das questões de higiene, em que é tão simples tirar uma série de fotografias a 
dois, três buracos, ampliar, e um buraco que teria um metro passa a ter dois, passa a ter três. Massacrar, 
massacrar, massacrar, massacrar, até porque aquilo que não é, de facto, a realidade de todo o concelho, 
passa a sê-lo, e têm que estar atentos a isso. 
Como é das Arroteias, que tem vários problemas, e da Freguesia de Alhos Vedros, nos seus muitos passeios 
que também dá, quis colocar aqui perguntas e algumas questões, que espera que sejam analisadas, e se 
hoje não lhe derem a resposta, a si interessa-lhe mais a resposta no local, ou até a não resposta, porque 
há coisas que não são “assim e já está feito”, como já alguém aqui disse “não queremos essa resposta da 
Câmara Municipal, queremos já”, mas ninguém aqui se propôs, por exemplo, para ir limpar uma vala real. 
Ninguém, mas há quem o tenha feito. Então, pelo que tem verificado das suas viagens, quis dar os 
parabéns à Câmara Municipal pela limpeza da vala real de Vale do Grou, porque a fez a pé, desde o Cabeço 
Verde até a zona em que reside, ainda que dali até à escola 2,3 José Afonso não tenha feito, mas essa fê-
la e dá os parabéns por duas questões que são essenciais. Além de retirarem parte de algum lixo que havia 
mesmo no fundo da vala e que poderia ser impeditivo de passagem porque, infelizmente, há sempre uma 
outra pessoa que, em vez de ir ao contentor do lixo, se calhar, manda o seu colchão para o meio da vala, 
mas não retiraram o caniçal, as canas todas e, às vezes, algumas pessoas reclamam com isso. Imaginem, 
com uma terra solta, se fossem tirar as canas todas, que o que acontecia é que a vala deixava de estar 
funda, ficava cheia de areia e mais facilmente iria inundar outros locais. 
Uma preocupação que tem com outra vala real, a de Rio de Paus, que se inicia, ainda que antigamente 
fosse muito mais atrás, na zona dos Brejos Faria, atravessando até uma parte no parque das Salinas, 
porque é fundamental uma ação concertada de várias áreas da Câmara Municipal, de verificação dos 
edifícios, porque naquela vala real não corre só a água pluvial, correm também esgotos que se acumulam. 
Mas aqui não podem deixar de chamar à atenção que todo o atravessamento da linha férrea, e parece-lhe 
que, não tendo a certeza absoluta, em determinada altura, isto também terá sido colocado a nível central, 
em que um dos grandes investimentos, na altura também era um governo do PS, quando vieram os 
milhões todos para a requalificação do Vale da Amoreira, que eram, se calhar, quatro milhões, mas depois 
acabou por ficar num milhão, enfim, mas aquela era uma questão levantada, que agora tem a ver coma 
questão da Simarsul, e há ali uma situação que não foi resolvida. 
Sobre os acessos à praia da Gorda e à praia dos Antónios que, do ponto de vista ecológico, é uma zona 
lindíssima para se passear, deixou aqui o alerta que é necessário fazer uma limpeza, e sendo da 
propriedade da APL não está a ver a APL ir lá fazê-la, e é fundamental porque, mesmo antes de chegar à 
praia da Gorda, e aqui também é necessário que se fale e se sensibilizem os mariscadores, ainda que, se 
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calhar, é mesmo ali que eles vão buscar alguma coisa para comer, há uma quantidade enorme de lixos, 
de roupas e de outras coisas, que estão naquela área e que, de facto, está mesmo muito, muito mal. É 
fundamental uma ação de sensibilização para os mariscadores e a limpeza daquele local, bem como de 
outros onde, infelizmente, pequenos empreiteiros também vão despejar os restos de algumas habitações, 
apesar de não se pagar assim tanto, diz a própria, por pedir um saco para meter o resto das obras. 
Por fim, olhando um bocadinho para o seu umbigo e a porta da sua casa, mas este seu “umbigo” acaba 
por também ser o “umbigo” de muitas outras pessoas, disse que no cruzamento da rua João Pereira da 
Rosa com a rua Alexandre Herculano, existe um troço da rua João Pereira da Rosa que não está alcatroado, 
está em terra batida e tem uma continuidade de passeio, mas há uma casa legal com uma garagem que, 
neste momento, não está habitada, mas poderá ser vendida e aquele troço de estrada, que talvez tenha 
cinquenta metros, não está alcatroado e tem dois contentores a meio da estrada. Há soluções, há outros 
terrenos próximos, e isto pode até não agradar a algumas pessoas porque há um restaurante próximo, 
mas ali, e naquelas condições, dois contentores com a gare no meio de uma via, e é uma via porque tem 
uma garagem, não lhe podem dizer que tem algum jeito, e chamou mesmo à atenção porque não tem jeito 
nenhum. Há outras alternativas onde as pessoas podem ir colocar o seu lixo, sendo a própria uma delas. 
 
Tomou a palavra Carmem Lima 
Também é das Arroteias e, ao passo que a Fernanda Gaspar tem estado a olhar para baixo, também se 
preocupa um pouco em olhar para cima, e aquilo com que se depara, neste momento, é que há muita 
construção a ser feita nas Arroteias e existem inúmeros postos de telecomunicações, Sabe que lhe vão 
dizer que não são da responsabilidade da Câmara, mas é a Câmara que autoriza a sua colocação, e a 
quantidade de fios e o aglomerado que ali está tem sido uma coisa por demais, e muitos desses fios são 
inutilizados, pelo que perguntou de quem é a responsabilidade de pedir para que eles sejam retirados, 
uma vez que, muitos deles, estão ao nível de terraços ou do primeiro andar, com é o caso das urbanizações 
Vila Verde e Vila Rosa. O que é certo é que por cada pessoa que muda de empresa de telecomunicações 
vai outra e passa outro fio e, às páginas tantas, só dez por cento é que, se calhar, está a ser usado, mas 
cada vez é maior a quantidade de fios que lá está, 
Uma vez que, com a construção de novas casas que foram permitidas nas Arroteias, novos fios irão passar, 
perguntou até quando é que aquele molho de fios vai continuar ali e quando é que passa a ser obrigação 
da Câmara, uma vez que já colocou esta questão na assembleia de freguesia, em tempos, e o que lhe 
disseram é que era da responsabilidade da empresa telecomunicações, porque o que é certo é que é a 
Câmara que autoriza a colocação de postes naquelas vias, e disse que gostava de uma resposta em breve. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Prescindiu do uso da palavra. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra só para falar de verdade, para repor aqui a verdade e para, a respeito das coberturas de 
amianto, fazer aqui uma breve resenha histórica. 
O governo pouco ou nada fez nos equipamentos da sua responsabilidade neste concelho, e é por isso que 
ainda há amianto para tirar, uma vez que a maior parte do amianto para tirar é nas escolas da 
responsabilidade do governo. Para quem não sabe, o 1º ciclo está à responsabilidade das autarquias, que 
recebeu as escolas em muito mau estado há alguns anos atrás, e orgulham-se da obra feita nas escolas 
porque são dos concelhos com as escolas com melhores condições e não devem messas para nenhum 
outro concelho do país, quanto muito, os outros são piores. No concelho, as escolas da responsabilidade 
do município garantem aos alunos e aos jovens as condições para aprender, as que são da 
responsabilidade do governo, infelizmente, não, e o amianto também não é caso virgem, portanto, o 
governo, pouco ou nada fez nos equipamentos da sua responsabilidade. 
Depois lançou um programa, e pasme-se, o PS Moita faz logo propaganda a dizer que o governo vai retirar 
o amianto nas escolas. Espalharam por todo lado “agora é que é o governo vai retirar o amianto nas 
escolas”. A seguir, e feitas as contas, perceberam que não só o governo não ia retirar o amianto, como 
nem sequer quer pagar, na totalidade, o custo da retirada do amianto, mas não há nenhum vídeo, nem 
nenhuma coisa a dizer isto. Mesmo assim, a Câmara Municipal, assumiu retirar o amianto em todas as 
escolas, e se isto já era mau, agora veio a parte pior, e sabe que deve estar a ser visto por pessoas da 
Baixa da Banheira, porque a preocupação é tanta que até se esqueceram do pavilhão da escola Mouzinho 
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da Silveira, e a Câmara fê-los inscrever o pavilhão da Mouzinho da Silveira. Aliás, o governo, especialmente, 
os governos do PS, esquecem-se muito dos pavilhões da Mouzinho da Silveira, da secundária da Baixa da 
Banheira, da 2, 3 no Vale da Amoreira, o que é inacreditável e impossível, no século XXI, terem escolas 
destas, onde se diz que o desporto é um direito, e não há um pavilhão. Mas não é uma escola naquela 
freguesia, são três, e o próprio sente-se desconfortável com isto, os pais sentem-se desconfortáveis com 
isso, os alunos sentem-se desconfortáveis com isto e os professores também. No PS não, e até se 
esquecem do pavilhão da Mouzinho da Silveira. 
Como última nota, porque foi aqui dita uma grande aldrabice, disse que é falso, é completamente falso 
que a transferência de competências e, neste caso, da educação, passe o ónus todo para as câmaras, 
porque as grandes obras não passam, portanto, o governo não fez mais do que aproveitar uns dinheiros 
que sobraram da comunidade europeia e criou este programa, e bem, o que fez mal é que metade dele é 
propaganda, porque estimou custos inferiores àquilo que ele vai custar e está a onerar as câmaras. A 
Câmara Municipal da Moita com o dinheiro que vai gastar, e não sabe quanto é que vai gastar, mas tem a 
certeza que até será mais do que é estimado porque, por exemplo, mexer na cobertura da secundária da 
Baixa da Banheira significa encontrar ali problemas, uma vez que aquilo não é mexido há mais de quarenta 
anos, portanto, é falso que todos os problemas passassem para as câmaras, porque isto não é “olha temos 
aqui uma escola, não fizemos nada durante anos, toma lá que a câmara agora resolve”, e assim podem 
dizer aos paizinhos todos para irem falar com os autarcas da câmara, Mas não é assim, portanto, o governo 
tinha sempre responsabilidade, mais que não fosse moral, por estar a passar uma coisa que não tem 
condições, que é um problema e não sabe como é que na bancada do PS não se sentem mal com isto, 
não sabe e não ensina nada a ninguém. 
Cada um tem o seu partido, o próprio tem o seu e tem direito a ter uma opinião como os outros também 
têm, e reconhece inteligência a todos os membros da bancada do Partido Socialista para perceberem o 
que vai dizer agora porque, às vezes, podem fazer política de outra forma, às vezes, podem mostrar um 
bocadinho de preocupação com os problemas do concelho. É verdade que a Câmara Municipal da Moita 
não faz tudo bem, que as juntas de freguesia não fazem tudo bem, ás vezes, até fazem coisas que, alguns 
anos mais tarde, reconhecem que estão erradas, mas o governo também, os eleitos do Partido Socialista 
também, e devia haver aqui uma preocupação em discutir, por exemplo, o que é que a Câmara vai gastar 
a mais com isto. Até podem valorizar a ideia do governo que, como tinha uns dinheiros da comunidade 
europeia, decidiu resolver um problema que tem anos - “sim senhor, muito bem governo” - não podem é 
dizer que é o governo que vai fazer quando não faz, e quando nem sequer quer pagar a totalidade, e não 
podem ficar ofendidos quando os eleitos da CDU dizem que isto é assim, porque é a verdade. O governo 
não paga tudo e quem faz a obra é a Câmara, e tudo o que vier de obras a mais, porque só está 
contemplada uma pequena parte, não chega e sabem isto. Não é estar contra o governo, e vai terminar 
com um elogio ao governo, porque é verdade que se deu um passo, mas não chega, não chega, mas 
também perguntou o que é que aconteceria se a Câmara não tivesse dinheiro, Aliás, para fazer, deixa de 
fazer outras coisas, mas o que é grave aqui, e é uma crítica que fez, é que o PS Moita disse que o governo 
ia pagar tudo e não vai, e também era altura de mostrarem boa fé e dizer “epá também fomos enganados 
pelo governo, afinal não paga tudo e a Câmara vai pagar uma parte”, e ficavam todos muito melhor e 
podiam ter umas discussões mais construtivas. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Começou por dizer que depois desta declaração política do senhor Presidente da União de Freguesias da 
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, vem colocar algumas perguntas, porque é essa a parte que têm 
agora em discussão, e quis começar pelo parque Zeca Afonso. 
Existe uma ponte por cima de um “meio esgoto meio saída de águas pluviais” na zona sul do parque, 
vedada há mais de dois anos, sem que se veja quando é que será feita uma obra para permitir que as 
pessoas passam por ali sem darem umas voltinhas que lá estão muito esquisitas. 
A segunda questão, também no parque Zeca Afonso, sobre umas árvores que foram plantadas já há mais 
de um ano, talvez na primavera ou no verão passado, porque o curioso é que foram plantadas debaixo de 
outras árvores e isso está a ser engraçado porque as árvores, para crescerem e para apanharem sol, estão-
se a inclinar todas para ver se fogem da que está por cima, portanto, “do chapéu de chuva”. Pensa que é 
uma coisa a verificar porque toda a gente que passa por ali vê e fala e, realmente, “não lembra ao diabo” 
que as árvores sejam para plantar de dez em dez metros e, se os dez metros ficarem debaixo de uma 
grande árvore, se meta lá uma árvore à mesma. É isto que está lá feito no caminho que vai para o depósito 
da água desde cá debaixo do mar e que é fácil ver. 
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Deixou também um alerta, e é verdade que está vedado, evidentemente, junto àquilo que antes seria uma 
pista de bicicletas e outros desportos do género, e que também já foi de lançamento de peso e outras 
coisas, porque há ali um bocado da estrada onde as raízes das árvores levantaram aquilo tudo. Sabe que 
está vedado há muito tempo e que a pandemia não ajuda, mas já começou assim muito antes da 
pandemia, foi-se atamancando, depois o pessoal chega lá e arranca as vedações porque querem correr 
por ali porque é mais a direito, e qualquer dia dá-se ali algum acidente. Sabe que a autarquia não terá 
culpa porque vedou, mas alguém tira a vedação, o que é extremamente chato, e pensa que devia ser a 
altura, se for permitido, de começar a resolver aquele problema. 
Agora, saindo do parque, vai para os buracos, e os buracos não aumentam porque aumentam a fotografia, 
os buracos aumentam porque não são tratados, não são tapados, e os carros vão passando por cima e 
eles vão aumentando. Deu um exemplo na rua cidade de Pinhel, que tem um buraco ao meio da via à 
entrada que está a aumentar, começou pequenino e já vai para aí com meio metro ou coisa parecida e 
ainda por cima é fundo, e à saída dessa rua para a estrada da Amizade têm dois que estão a crescer a 
toda a força, 
Outro alerta que quis deixar tem a ver com o trabalho que a NOS anda a fazer para estender fibra ótica em 
toda a Baixa da Banheira, em que é rara a esquina em que não faz um buraco para ir buscar fios a uma 
caixa que lá está, e não há esquina nenhuma dessas em que o passeio fique como estava, ou fica abatido, 
ou ficam as pedras da calçada tão bem colocadas que assim que passam duas pessoas por ali saltam 
todas. Gostava que a Câmara fiscalizasse esta situação porque, principalmente, naquela zona que vê mais 
porque é a urbanização onde vive, a chamada Quinta dos Algarvios, não há esquina nenhuma que não 
esteja danificada. Primeiro começou com a MEO, e falou com o senhor vereador que, por sua vez, falou 
com eles e foram lá e repavimentaram tudo, agora é a NOS que anda a fazer este lindo trabalho, e maior 
ainda é a sua preocupação porque já os viu fazer buracos mesmo na estrada, cortando o alcatrão, e ainda 
não viu o alcatrão lá posto, e não sabe como é que vai ser, mas é bom que estas coisas sejam fiscalizadas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal para prestar 
os esclarecimentos solicitados, na qualidade de presidente em exercício. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo (na qualidade de presidente em exercício) 
Muito sucintamente, sobre a intervenção do senhor Luis Morgado e do seu interesse em conhecer o Plano 
Municipal “Um Só Mundo”, pediu que permitisse que lhe entregassem o documento para ler, para 
consultar, uma vez que é extenso e dada a hora, documento que, aliás, também teve elogios da parte do 
próprio Alto Comissário das Migrações que esteve na sua apresentação, apesar de já não estar em 
funções, porque acompanhou o trabalho da Câmara Municipal da Moita durante muito tempo. 
Sobre as questões que a senhora Fernanda Gaspar colocou tomaram a devida nota e irão aferir. 
Sobre as questões que a senhora Carmem Lima colocou quanto aos fios, mas que uma é daquelas coisas 
em que não vale a pena se chatearem por isso, a informação que têm é que a Câmara dá uma autorização, 
licencia, porque as pessoas precisam para poderem ter a casa com as devidas condições, mas depois não 
têm responsabilidade na colocação sucessiva dos fios. Todavia, vão ver isso com calma, e identificar de 
quem é a responsabilidade de cada casa. O mesmo sucede com as questões da NOS, que também é 
semelhante, e quando aquilo é feito ficam com o compromisso de repor, mas tem que ser fiscalizado. 
Sobre a questão da ponte não sabe se está previsto, quando é que está previsto, se não está previsto 
ainda, mas também partilham essa preocupação. 
Sobre a questão dos buracos e a vedação em volta, onde vai ser a futura pista de atletismo, tomou a devida 
nota e informou que já foi reposto com uma rede, que depois se degradou porque é tirada para outros fins, 
e uma das questões colocadas aquando da construção do projeto até foi ser mesmo necessário ter uma 
rede que isole o espaço. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia, deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta, e aproveitou para recordar  
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
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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. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era vinte e duas horas e cinquenta e cinco 
minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de 2021. 
 
 

O Presidente 
 
 

O 1º Secretário 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

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


