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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XII/2021 

Sessão Ordinária de 25/06/2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, no Clube 
Recreativo do Penteado, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte 
Ordem do Dia: 
 

1º - Ata nº05.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 16.09.2019;  
2º - Ata nº02.21 – XII Mandato – Sessão ordinária de 30.04.2021;  
3º - Relatório de Gestão e Contas do ano de 2020;  
4º - 2ª Revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano;  
5º - Aprovação de acordo relativo ao financiamento do exercício pela Área Metropolitana de Lisboa 

das suas competências de autoridade de transportes;  
6º - Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2021; 
7º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 

- Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Renata Isabel Rêgo Rosa 
- Pedro Alexandre Rodrigues Mateus foi substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
- Maria Paula do Rosário Dias Folgado Diogo foi substituída por Raquel de Jesus Garcia Capucho 
- Rui Pedro Neto Garcia, foi substituído por Maria Teresa Lésico 

- Presidente da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, Miguel Fernando Gomes 
Carregosa, foi substituído pelo Secretário daquele Órgão, Jorge Miguel Miranda Paulino 

 
 
Verificação de ausências: 

Após as substituições efetuadas verificou-se a ausência de Francisco Jorge Santos Oliveira.. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando 
Marta Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, 
Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura e Luís Fernando Vaz do 
Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Senhor Eduardo Monteiro 
Começou por dirigir um cumprimento ao Sr. Presidente João Lobo, porque não o via há muito e foi uma 
surpresa, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Presidente da concelhia do PS da Moita e às 
demais personalidades. 
Disse que era Presidente da AIGAST – Associação de Imigrantes Guineenses e Amigos do Sul do Tejo, no 
Vale da Amoreira, e que sentiu necessidade de estar aqui presente porque retomaram a atividade e 
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estão a ser confrontados com algumas dificuldades que não conseguem ultrapassar, pelo que aproveitou 
este ensejo para pedir que os apoiem no que for possível. São uma associação, pertencem a uma 
comunidade de associações que trabalham em parceria com o município, ou seja, a Câmara Municipal 
da Moita, e o que pretende dizer é que não têm condições para fazer face aos problemas com que são 
confrontados. São a única associação no Vale da Amoreira que paga energia e que paga o espaço onde 
faz a distribuição de alimentos às comunidades, porque são a associação da Guiné, mas como foi muito 
claro, são a associação das comunidades, porque na associação têm pessoas de todas as raças e de 
todas as cores, uma associação intercultural, uma associação virada para as pessoas. 

Neste momento, porque não podem fazer face, uma vez que pagam aluguer pelo espaço que ocupam e 
pagam a eletricidade que consomem, não têm energia, fizeram um plano de pagamentos para resolver a 
dívida pendente, mas ontem à noite, no corredor onde estão e que, segundo lhes foi dito, tem câmaras 
de vigilância, houve um assalto ao estabelecimento que está ao lado. Estão perto da Junta de Freguesia 
do Vale da Amoreira, num espaço de alto risco , e a junta sabe disso, e o que aconteceu ontem à noite é 
uma situação complicada, a proprietária está desorientada e sem saber como é que vai resolver o 
problema, pelo que o próprio hoje vai ficar a dormir no espaço comercial como uma forma de guardar os 
dois espaços. Sentem-se diferenciados, há muito tempo, porque são a única associação que paga 
energia, e porque tiveram necessidade de prestar apoio alimentar, pagam uma renda ao senhorio, e que 
eram estas as preocupações que pretendia transmitir. 

 
Senhor Marco Ginó 
Em nome da direção do Clube Recreativo do Penteado deu as boas vindas a todos os membros desta 
Assembleia Municipal e disse que, sempre que fosse necessário, eram bem-vindos e para aparecerem 
mais vezes. 

Aproveitou ainda, porque também pagam a luz e muitas outras coisas, para agradecer publicamente à 
Câmara Municipal o apoio que lhes tem dado bem como o apoio extraordinário que tem dado ao 
movimento associativo, em geral, no concelho nesta altura tão difícil, e porque sabem bem que com 
quem podem contar é com a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, não é demais agradecer 
publicamente esse apoio e por se lembrarem destas casas porque também elas estão abertas e a 
funcionar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Começou por agradecer ao Clube Recreativo do Penteado a sua disponibilidade para, mais uma vez, os 
receber, bem como todo o apoio que sempre dão às iniciativas das autarquias, ou seja, da Câmara, da 
Assembleia e das Juntas de Freguesia. 
Relativamente às questões apresentadas pelo Sr. Eduardo Monteiro, disse que apesar de não se verem 
pessoalmente uns aos outros da forma que acontecia até há um ano e 3 meses atrás, o relacionamento 
da Câmara com as instituições do concelho, designadamente, com as instituições da rede social não se 
alterou, pelo contrário, até se aprofundou. Ainda ontem aprovaram um apoio extraordinário a estas 
instituições, face às solicitações acrescidas e às dificuldades acrescidas que estes tempos lhes têm-
imposto, e como o Sr. Presidente da Direção do Clube Recreativo do Penteado referiu, e bem, de facto, 
pagar a energia ou ter encargos com instalações é uma realidade da generalidade das instituições do 
concelho e é assim que deve ser, não pode nem deve ser de outra maneira, e acontece com todas, razão 
pela qual acha estranho essa afirmação, uma vez que, mesmo no Vale da Amoreira, as instituições têm 
os encargos com as suas instalações, à semelhança do que existe em qualquer outro concelho. De facto, 
não tem havido, da parte da AIGAST, a frequência e regularidade de contactos que lhes permita ir mais 
além, perceber necessidades e aumentar apoios, portanto, se a AIGAST está neste percurso de retomar e 
reforçar a sua intervenção, deve contactar a Câmara e, com certeza, terá o apoio, exatamente, nas 
mesmas condições que todos os outros. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 

 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira 
Começou por dizer que não ia fazer nenhuma saudação especial ao Presidente da concelhia do PS, como 
era evidente, mas tinha a obrigação de esclarecer, letra por letra, algumas coisas que foram aqui ditas e 
que não são verdade, porque não é verdade que a AIGAST seja a única associação que paga eletricidade, 
e não sabe o que é que pretendem, mas têm que pagar a eletricidade, e também não ficou nada 
contente porque foram feitas aqui uma série de saudações e não ao Presidente da Junta de Freguesia 
que apoia a AIGAST todas as semanas, porque fazem o transporte, sem discriminação, a todas as 
associações que fazem distribuição do banco alimentar, o que equivale a uns largos milhares de euros 
por ano, pelo que, em nome da Junta de Freguesia e dos seus trabalhadores, quis dizer que se sentia um 
bocadinho ofendido, e como sabem quando se sente ofendido diz, pediu que lhe permitissem contar 
uma história. 
Há uns anos, e reconhecendo o trabalho da AIGAST, a Junta de Freguesia facilitou o aluguer de um 
pavilhão para armazenamento dos seus bens alimentares e deliberou, com o acordo de todas as 
associações, pagar uma verba anual para que a AIGAST pudesse pagar, através de um subsídio público, 
o armazém, mas a verdade é que o proprietário nunca recebeu um tostão e pararam com isso. Tentaram 
resolver com a AIGAST que nunca veio à resolução, e já que o Sr. Eduardo está aqui aproveitou para dizer 
que gostava que um dia ele explicasse isto, e foi essa a razão porque deixaram de dar apoio monetário à 
AIGAST, porque entendem que o dinheiro público deve ser escrutinado e, sinceramente, não percebe 
esta atitude. 
Aproveitou ainda, porque estão a ser vistos e gravados, para dizer que na Junta de Freguesia 
estabeleceram um pequeno regulamento para apoios extraordinários às associações e a AIGAST não 
concorreu, pelo que não compreende estas críticas, não percebe estes cumprimentos efusivos e 
seletivos e sente-se mal com isto porque as autarquias devem tratar as associações de igual para igual e 
as associações devem ter respeito pelas autarquias, especialmente pelo dinheiro público, e aqui no 
Penteado, como ouviram o Sr. Presidente da Direção dizer, ou em qualquer lado do concelho da Moita, 
foi dado apoio a quem o solicitou e a quem reunia critérios para isso. 
Terminou aconselhando a AIGAST, até porque também não sabe quando é que foram as últimas eleições 
na AIGAST, não conhece nada, mas acha que não têm eleições há anos, e disse que também não 
percebia  como é que se escolhe um mandatário para uma freguesia, como o PS escolheu, que não 
presta contas, não faz eleições e, sinceramente, acha que os partidos políticos devem ter cuidado com 
estas coisas, porque devem pautar para que as coisas funcionem como deve ser, com rigor, e tudo o que 
sejam apoios públicos deve ser rigoroso, portanto, e dirigindo-se às pessoas em casa e aos seus 
camaradas e companheiros aqui presentes, disse que deviam ter um bocadinho de cuidado com esta 
coisa da política, porque a política é para ser séria. Séria. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Da exposição que ouviram aqui foram falados dois temas, um relativo à associação que já foi comentado 
pelo Sr. Presidente da Câmara e outro relativo a um incidente de segurança, em que, pelo que percebeu, 
terá sido assaltado um estabelecimento comercial no Vale da Amoreira. Um comerciante que contribui 
para a economia local e, neste momento, é necessário perceber, ao nível da segurança, que políticas é 
que o município pode aplicar no Vale da Amoreira para que estas situações, pelo menos, diminuam e 
sobre isto não foi dada uma palavra pelo Sr. Presidente. 

 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
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A - Moção “Em defesa de um serviço público de gestão de resíduos”, apresentada pela CDU; 
B - Moção “O Movimento Associativo Popular exige ação”, apresentada pela CDU; 
C - Moção “Reeleição de António Guterres”, apresentada pelo BE; 

D - Voto de Pesar “Américo Lázaro Leal”, apresentado pela CDU; 
 
Em seguida, solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 

“Em defesa de um serviço público de gestão de resíduos 
A AMARSUL foi criada em 1997 com capitais exclusivamente públicos, 51% do Estado, 49% dos 
Municípios e, com uma concessão até 2022, mas, em 2014 resultante dos acordos com a TroiKa, o 
Governo PSD / CDS vendeu os 51% do Estado, ou seja, a EGF, ao Grupo privado Mota/Engil e aumentou 
a concessão até 2034. 

Os custos com o serviço dos resíduos urbanos são cada vez mais gravosos e insustentáveis para os 
municípios e, por obrigação legal, devem incidir sobre os utilizadores domésticos e não domésticos. 
Para esta situação tem contribuído a privatização da EGF, medidas impostas pelo Governo e a falta de 
outras para a melhoria do ambiente e o cumprimento de metas adequadas às realidades do País, 
alterações do Regime Geral de Gestão de Resíduos, do Regime Jurídico de Deposição em Aterro, bem 
como as atribuições e competências da entidade reguladora, a ERSAR. 
• Na Amarsul, com o fim da gestão pública em 2015, o acionista maioritário privado alterou a estratégia 

da empresa, passando a encarar este serviço público como um mero negócio. 
Retirou e distribuiu cerca de 6 milhões e 800 mil euros de dividendos acumulados na gestão pública que 
eram aplicados para conter o aumento da tarifa, efetuar novos investimentos na modernização do 
serviço e na melhoria de eficiência e condições de trabalho. A não execução, ou atrasos de 
investimentos, e a falta de medidas criaram insuficiências e alguma degradação da qualidade de serviço, 
provocam reclamações de municípios e de munícipes e tem efeitos negativos na recolha seletiva. 
• Após 2016, tornou-se inaceitável o aumento da tarifa por tonelada de resíduos sólidos aplicada pela 

Amarsul aos municípios, refletida nos munícipes. 

O valor anual médio da tarifa entre 2016 e 2019, foi cerca de 21€/ton. 
Em 2020- 29,7€- aumento de 41,5%. 
Em 2021 atinge o valor de 32,68€. Um aumento de 55,7%. 
• O resultado financeiro líquido dos exercícios da gestão privada da Amarsul passou a ser negativo, 

agravando a tarifa para os municípios e seus munícipes. (Valores em euros): 
• Gestão pública, (2011a 2015): +2,04 milhões; +1,47milhões; +958mil; +215mil; +1,29milhões. 
• Gestão com privado, (2016/ 2020): +946 mil; +234mil; -153mil; -4,27milhões; -3,84milhões. 

Está criada uma situação preocupante de acumulação de resultados negativos com a gestão privada, na 
sequência de terem sido distribuídos pelos acionistas, contrariamente à vontade dos municípios 6,8 
milhões de euros de dividendos em vez destes terem sido oportunamente investidos na robustez da 
empresa, agravada porque os maus resultados não refletem melhorias significativas de qualidade no 
serviço. Entretanto, ao não tirar o lucro que esperava, o acionista privado exige à entidade reguladora, 
a ERSAR, o aumento dos proveitos permitidos para a empresa, o que agravará a tarifa e penalizará ainda 
mais os municípios e seus munícipes. 

• Aumento brutal da Taxa de Resíduos Urbanos (TGR) imposta pelo Governo e aplicada a resíduos 
depositados em aterro, suportada pelos municípios e que mais uma vez incide nos munícipes. 

Criada em 2006 e sem corresponder a um serviço prestado, mas a um imposto com o qual o Estado 
arrecada muitos milhões de euros e cobre custos dos seus serviços administrativos. A receita é entregue 
ao Estado pela Amarsul, depois de a cobrar aos municípios, por tonelada de resíduos depositados em 
aterro. 
A maior parte deste valor resulta de resíduos produzidos pelos munícipes e utilizadores não domésticos 
que acabam por ser depositados em aterro. Perante esta situação, o Governo não cria medidas para 
aumentar e melhorar a recolha seletiva e a redução da deposição de resíduos em aterro, nem analisa a 
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possibilidade de transição para outros modos de tratamento dos resíduos urbanos, para além dos 
aterros. 
Em vez disto, o Governo penaliza municípios e comportamentos da vida quotidiana de munícipes, 
impondo uma taxa que atinge valores incomportáveis: 
2007 a 2015 -- de 2,0€ para 5,5€/ton. Aumento de 25%/ano; 
2015 a 2020 -- de 5,5€ para 11€/ton. Aumento de 20%/ano; 
2020 para 2021-- de 11€ para 22€/ton. Aumento de 100%. 
Ou seja em, em menos de 15 anos a TGR aumentou mil e cem por cento. 

No total da fatura da Amarsul é cada vez mais elevado o peso com a TGR, que não corresponde a 
nenhum serviço prestado, mas sim a um imposto. 
Em 2014, o peso na fatura foi cerca de 17%. Em 2020, foi de 35%. 
Numa faturação de cerca de 12,3 milhões de euros, perto de 8 milhões foram serviços prestados pela 
Amarsul e 4,3 milhões foram arrecadados pelo Estado sem ter prestado qualquer serviço. Relembramos 
mais uma vez que que, por imposição legal, esta penalização incide sobre os municípios, sobre 
munícipes e sobre as empresas e instituições. 
• Redução permanente de receitas adicionais da Amarsul devido a medidas do Governo para o sector 

dos resíduos, que incide negativamente na tarifa dos municípios e com efeito nos munícipes. 
As receitas da Amarsul assentam na tarifa aplicada aos municípios pelo tratamento dos resíduos sólidos 
urbanos que entregam. 
Existem receitas adicionais resultantes da produção de energia elétrica através de biogás, da venda de 
recicláveis e da venda de composto, fundamentais para o equilíbrio da tarifa. Contribuem para o 
equilíbrio financeiro da empresa e da sua tarifa e são importantes do ponto de vista ambiental e da 
economia circular, porque correspondem ao aproveitamento dos materiais recicláveis, à produção de 
energia elétrica de origem alternativa e ao aproveitamento de matéria orgânica para compostos 
agrícolas. O Governo, ao criar medidas que levam à redução destas receitas, prejudica o ambiente e a 
estabilidade económica e financeira da Amarsul, uma vez mais, com reflexos negativos na tarifa aos 
municípios e seus munícipes. 
Assim, considerando que: 

- É necessário e possível inverter a presente situação, insustentável para municípios e para os seus 
munícipes; 
- É necessário e possível promover e concretizar medidas que melhorem a eficiência e a qualidade de 
serviços, promovam e defendam o ambiente, a recolha seletiva e a redução de resíduos e o equilíbrio 
económico e financeiro das empresas; 
- É necessário e imperioso deixar de impor obrigações em cima dos municípios e dos comportamentos 
individuais dos seus munícipes para os castigar e penalizar com o brutal aumento de tarifas, de taxas e 
de custos. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 25 de junho de 2021, delibera: 

1. Manifestar a sua extrema preocupação perante a grave situação em que se encontra o sector dos 
resíduos urbanos, com problemas ambientais, económicos e financeiros para o município e os seus 
munícipes; 

2. Reafirmar a defesa de um serviço público de gestão de resíduos que promova o ambiente a redução 
da produção de resíduos, com tarifas que se aproximem dos custos, mas que tenham em conta os 
critérios sociais da sua natureza de serviço público essencial; 

3. Manifestar o seu desacordo face à tarifa praticada pela AMARSUL e a sua total oposição à Taxa de 
Gestão de Resíduos, imposta pelo Governo, custos insuportáveis e cada vez mais elevados que 
penalizam o município e os seus munícipes. 

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal da Moita 

25 de junho de 2021 
Nota Final: Caso esta moção seja aprovada solicitamos aos serviços de apoio aos órgãos municipais que 
a façam chegar à comunicação local/ regional, (…)” 
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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. 

 
Colocada a moção a discussão intervieram  
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Disse que ouviu com a atenção e que, por acaso, encontrou uma tarja do Partido Ecologista Os Verdes, 
que está preocupado com o almaraz aqui à porta, almaraz que deve ser encerrado, e o próprio também 
pensava que a Amarsul nos Brejos da Moita, em breve, seria deslocada para uma outra localização, mas 
por muito que tenha sido dito acha que as pessoas que pagam na fatura da água estas tarifas que têm a 
ver com os resíduos merecem outro tipo de explicação, e deve ser explicado aos moradores nos Brejos 
que têm os terrenos ali próximos, porque razão é que aquilo se vai manter até 2034, porque isto não é 
bem assim, e também deve ser explicado às pessoas quem é que aceitou este negócio de colocar na 
mão do Estado 51%, porque se fosse ao contrário, 49% para o Estado, já isto não acontecia, mas quando 
se coloca o poder na mão do Estado veem-se queixar “lá estão aqueles malandros a prejudicar as 
pessoas”, mas o que é que facto é que as pessoas merecem uma explicação sobre quem é que negociou 
isto nestas condições. 

 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira 
Disse que apenas queria responder ao Sr. João Soeiro que foi o Partido Socialista que fez isso. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para contar um bocadinho da história esclareceu que, na realidade, a Amarsul foi constituída, de facto, 
em outubro de 1997, juntando aquilo que era a Limarsul, à qual pertenciam os Municípios do Barreiro, 
da Moita e do Montijo, e depois criou-se um sistema multimunicipal, que é o sistema que está em causa, 
e a diferença entre o sistema multimunicipal e o sistema intermunicipal que existe nalguma zonas do 
país, quer a sul, quer bem a norte, é que o sistema Multimunicipal era gerido, e maioritariamente, em 
51%, pela EGF – Empresa Geral de Fomento que era detida pelo governo de Portugal, sendo que agora, 
apesar das letras se manterem, esta já não tem a mesma designação, e 49% pelos municípios e, nessa 
altura, aquilo que o município da Moita batalhou com outros municípios era para que fosse um sistema 
intermunicipal, com 50 ou mais por cento dos municípios e o restante da EGF. Na altura, o governo, 
designadamente o ministro do Ambiente, que foi primeiro-ministro há uns anos, pressionou os 
municípios dizendo que não haveria financiamentos, quer para fechar a lixeira que existia nos Brejos e 
criar novas células impermeabilizadas por baixo para tratamento dos lixiviados, quer para outros que 
houve no país, e aqui, na Península de Setúbal, os municípios foram empurrados para o sistema 
multimunicipal. Sabe isto porque, nessa altura, estava na Câmara Municipal, no mandato do Presidente 
José Luís Lopes Pereira, que era Presidente da Limarsul, e foi isso que, de facto, aconteceu. 
Pior ainda, foi o que aconteceu em 2014, no governo PSD-CDS, com a alienação da EGF a privados, e 
como foi referido quem ganhou foi a Mota-Engil, podia ter sido outra qualquer, e a EGF, que era uma 
empresa  pública, passou a ser privada  sendo que a EGF detém 51% da Amarsul, portanto, os 
Municípios ficaram na mesma com os seus 49%. E mais, essa legislação foi alterada  e houve pressão de 
todos os Municípios, na altura, não foram só os Municípios geridos pela CDU, porque foi feita uma 
alteração à lei em que, anteriormente, os Municípios tinham prioridade na aquisição de 2% para ficarem 
com a maioria do capita, e havia vontade dos Municípios em adquirir esse 2%, independentemente da 
cor política ou partidária, mas a lei que saiu e foi publicada em plena troika, proibiu os Municípios de 
adquirirem a maioria do capital, e o que é facto é que hoje, a Amarsul, continua a ser 51% da EGF, só 
que os 51% da EGF são 51º do grupo Mota-Engil. 
Por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu a moção a votação. 
 
 

Submetida a moção a votação foi o mesmo aprovado por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; oito abstenções do PS. 
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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. 

 
Declaração de Voto do PS 
“Apesar de todo o esforço do Governo em matéria de investimento através do POSEUR e do Fundo 
Ambiental, a trajetória em matéria de gestão de resíduos continua a causar preocupação, colocando o 
país em risco imediato de incumprimento do estabelecimento de redes de recolha de biorresíduos até 1 
de janeiro de 2024 e do cumprimento das metas de reciclagem em 2025 de 55% do total de resíduos 
urbanos (com a nova metodologia exigida pela Comissão, Portugal encontra-se nos 28,9% de taxa de 
reciclagem). 
A revisão em baixa do valor da TGR colocaria Portugal num caminho oposto àquele que está a ser 
percorrido por todos os Estados-Membros da UE, sendo que o nosso ponto de partida para cumprimento 
das metas fixadas no pacote de diretivas de 2018 sobre resíduos não nos é favorável, apesar do 
investimento já feito em infraestruturas de triagem e tratamento em alta. 
Ao aplicar uma taxa de 11€, quando na UE o valor médio se cifra nos 40€, Portugal continuaria a ser 
percecionado como um destino para outros Estados-Membros solicitarem o envio dos seus resíduos e 
não se incentivaria a redução do desperdício material a que se tem assistido a nível nacional, nem tão-
pouco a uma mudança de comportamentos e atitudes dos cidadãos face aos resíduos que produzem. 
A discussão do Novo Regime Geral da Gestão de Resíduos foi muito participada. O Governo dialogou com 
os municípios e enviou às entidades da comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos – que 
inclui a Associação Nacional de Municípios Portugueses, as entidades gestoras, associações do setor, 
industriais e ambientais – um guião das principais alterações. Desta participação resultaram 35 
contributos que foram integrados na versão final do diploma. Durante a consulta pública, foram ainda 
recebidos mais de 260 contributos, que resultaram em alterações no diploma publicado face à versão 
inicial. 
O regime de progressão da TGR foi reanalisado. O Governo introduziu descontos na TGR associados ao 
cumprimento de metas nos biorresíduos nos sistemas urbanos: quanto mais prevenção e valorização 
material, maior o desconto. 
Guimarães, Moura, Mértola, Serpa, Sintra, Cascais, Porto e Maia são bons exemplos de municípios que 
avançam para a recolha de biorresíduos em baixa e tarifários PAYT assentes no princípio do poluidor-
pagador – ou seja, as famílias pagarão menos se reciclarem mais. 

Em matéria de investimentos, o POSEUR prevê perto de 300 milhões de euros para a valorização dos 
resíduos, estando já aprovados 222 milhões de euros, que correspondem a cerca de 180 operações. O 
último Aviso do POSEUR, com uma dotação de 40 M€, abrange investimentos em infraestruturas e 
equipamentos que visem a valorização de biorresíduos recolhidos seletivamente. No PNI 2030 estão 
previstos mais 750 milhões de euros para o setor, sobretudo para apoiar a recolha dos biorresíduos e 
outros de recolha seletiva obrigatória e no Fundo Ambiental, em 2021, 8 milhões de euros. 
Medicas como aumentar a TGR, tornando-a um instrumento de desincentivo à deposição em aterro; 
assegurar que a TGR reverta a favor da melhoria do setor; promover a recuperação integral dos custos 
incorridos com a atividade na tarifa de gestão de resíduos; estudar novos métodos de tarifação, 
alternativos à indexação ao consumo da água e avançar para sistemas PAYT estavam já inscritas no 
PERSU 2020 desenvolvido por um Governo PSD/CDS, e aprovado em 2014. 
A impopularidade, à partida, destas medidas, que são ainda mais difíceis de aceitar no contexto atual, 
não pode prejudicar o caminho para a evolução necessária e obrigatória do ecossistema nacional de 
gestão de resíduos. Evolução essa patente no Decreto-Lei 102-D/2020, que impulsiona a adaptação de 
empresas, municípios e cidadãos, e que estará patente, também, no PERSU 2030, que será apresentado 
ainda este ano. 
De acordo com o MAAC, «não se pode continuar a ignorar o princípio do poluidor-pagador» e que «não é 
justo chamar ao Estado, ou seja, a todos nós, o custo e a responsabilidade pelo tratamento da poluição, 
sejam eles de um indivíduo ou de uma empresa». O Governo defende que «ainda há espaço para modelar 
o contexto nacional e direcionar o investimento privado e público para o desenvolvimento de soluções 
que respondam a estes desafios». 
Por isto, os membros eleitos pelo PS votam pela abstenção desta moção.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento B. 
 

Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
“O Movimento Associativo Popular exige Ação 
O Movimento Associativo Popular está presente, atuante e profundamente enraizado na região e no país. 
A sua contribuição para o progresso social, económico e cultural de amplas camadas da população e 
para a concretização de avanços democráticos e progressistas é reconhecido por todos. É depositário de 
um património social exemplar, de muitas vontades, de muita dedicação e esforço voluntário dos muitos 
milhares de associados e dirigentes, contribuindo para a projeção da imagem do concelho da Moita e 
das suas gentes. 
As coletividades, associações e clubes, que integram o Movimento Associativo Popular, são espaços de 
intensa sociabilidade, de convívio, de desporto, as quais desde o teatro, bandas filarmónicas e 
orquestras, bibliotecas, têm contribuído para a animação sociocultural, a formação desportiva e humana 
e para o desenvolvimento da comunidade. 
A atual epidemia COVID-19, o confinamento e os sucessivos estados de emergência vieram agravar a 
situação destes organismos, que já experimentavam dificuldades em consequência da falta de apoios do 
estado, verificada ao longo de anos, aprofundando as dificuldades sentidas na vida do Movimento 
Associativo Popular e sem qualquer resposta real da administração central, só mitigados pela dedicação 
dos seus dirigentes e sócios e pelo apoio das autarquias. 
Propostas de solução não faltaram, O PCP e o PEV fizeram-nas na Assembleia da República, mas mais 
uma vez tiveram a convergência de PS, PSD, CDS para as impedir. A título de exemplo: a redução do IVA 
do equipamento e material desportivo para 6%, a isenção do IRC até um valor de 30 mil euros ou um 
fundo de apoio para o desporto de 60 milhões. 
O governo português, apesar de vários e sucessivos alertas, esperou um ano para anunciar um fundo de 
apoio, do qual apenas uma parte é a fundo perdido. O associativismo desportivo, de base local não podia 
ter esperado um ano para que o Governo começasse a falar no problema. O anúncio por si não resolve 
na prática qualquer dos problemas é necessário que chegue ao terreno. Após dois meses, nada! Nada 
chegou aos clubes, associações e coletividades! 
Infelizmente o Governo continua a não ouvir a situação alarmante que dezenas de entidades. Em breve 
irá iniciar-se uma nova época desportiva e ninguém sabe como se organizar, nem tão pouco se irá ter 
condições de continuar. Não se percebe porque é que em nenhum dos momentos de progressivo 
desconfinamento não foi dada prioridade ao desporto amador em condições sanitárias adequadas, tal 
como se fez e bem para os eventos culturais e espetáculos similares. 
As palavras chocam com a falta de ação, nesta como noutras matérias. O desporto é saúde, é prevenção 
da doença e promoção de hábitos saudáveis. É saúde mental, essa que está tão fragilizada com o 
momento que atravessamos. É qualidade de Vida. 

Apesar destas e outras dificuldades, a verdade é que o Movimento Associativo Popular continua a resistir 
e a desenvolver uma notável atividade contribuindo para a vida democrática do nosso país e constituindo 
um exemplo incomparável com outros países. 
Assim a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 25 de junho de 2021 saúda o Clube Recreativo do 
Penteado e todo o Movimento Associativo Popular do concelho e delibera: 

1 Manifestar a preocupação perante a grave situação financeira que vive o Movimento Associativo 
popular. 
2.Reclamar ao Governo a necessidade de que as medidas já anunciadas cheguem ao terreno o quanto 
antes e a tempo de evitar o fim de dezenas de coletividades no nosso concelho e centenas ou milhares 
em todo o país. 

3. O alargamento das medidas de apoio a este sector que ao longo dos anos têm vindo a ser 
apresentadas pelas organizações representativas do sector e a valorização do estatuto dirigente 
associativo amador. 
Moita, Penteado, 25 de junho de 2021 
Os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal da Moita 
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Nota Final: Caso esta moção seja aprovada solicitamos aos serviços de apoio aos órgãos municipais que 
a façam chegar à comunicação local/regional, as associações, coletividades e clubes do Movimento 
associativo popular do concelho e à Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.” 

 
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 moção a discussão intervieram  
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Disse que não ficava bem consigo se não interviesse acerca deste tema porque, dividido por três 
associações diferentes, tem 37 anos de dirigente associativo. 37 anos. Conhece muito bem o movimento 
associativo, sabe como as coletividades funcionam, tem a obrigação de o saber e é um acérrimo 
defensor de quanto mais coletividades existirem melhor. As coletividades para si nunca são demais, 
independentemente do número, nunca são demais, mas há uma coisa que têm que ter em conta, é que 
nem tudo é igual. Nem tudo é igual. Há coletividades que têm menos atividade e por isso têm as 
despesas que têm e as dificuldades que têm, e depois há outras que têm uma intensa atividade, daí que 
as dificuldades sejam acrescidas. 
Não sabe se, porventura, algum dos presentes tem conhecimento de quantas coletividades existem no 
país e, no momento que o país atravessa, e as dificuldades que o governo, com certeza, tem para fazer 
face à pandemia, pensa que deve ser muito difícil para o governo, que tem que se preocupar com 
pessoas que não recebem salários, conseguir sequer pensar como é que as coletividades vão sobreviver, 
pelo que pensa que cabe ao poder local, ao poder de proximidade estar junto das coletividades, mas 
conhecê-las e saber o que é que cada uma faz, e depois distribuir os parcos recursos, mesmo que sejam 
parcos, de uma forma justa e equilibrada, o que, muitas vezes, não acontece. 
Para terminar, disse que era obrigado a dizer que conhece uma coletividade no concelho da Moita que 
hoje em dia, e ainda com mais atividade do que tinha há 20 anos, logo com mais despesas porque 
também melhores condições que obrigam a mais despesas, recebe da Câmara Municipal, excetuando 
este ano porque devido à pandemia foi um pouco mais, 17% daquilo que se recebia há 20 anos. 17%. Se 
o governo reduzisse o apoio, a esta ou a outras autarquias, em 83%, tem a impressão que todas elas 
fechavam as portas, portanto, compreende aquilo que foi aqui dito, está solidário com parte daquilo que 
foi dito aqui, no entanto, recomendou que, no apoio à atividade regular, seja tido em conta o que é que 
cada uma faz. 
Felizmente, vão ter o observatório que vai clarificar muita coisa, de qualquer das formas quis que ficasse 
claro que não está de forma nenhuma contra os apoios às coletividades, é um amante das coletividades 
e é favorável a todo o tipo de coletividades, mas é evidente que nem tudo é igual e pensa que, se calhar, 
deve haver um pouco mais de cuidado na distribuição porque o dinheiro não nasce nas árvores, vem dos 
contribuintes e deve ser bem distribuído, com atenção, com rigor e com justiça. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
De forma introdutória, disse que gostaria de começar por saudar todas as associações e organizações do 
concelho que têm feito um esforço enorme durante a pandemia para tentar continuar a sua atividade, 
depois das limitações que todos têm. 
Em relação à moção em discussão, disse que o documento é omisso em relação a diversas medidas que 
foram sendo tomadas pelo governo, e que gostava de citar apenas duas, entre várias, e muitas delas já 
estão no terreno, nomeadamente, as medidas excecionais de resposta à pandemia no âmbito dos apoios 
financeiros atribuídos a associações de jovens, através das portarias números 47/2021 e 193/2020, 
bem como as medidas de apoio ao setor social e solidário e o programa Adaptar Social+, dirigido às 
organizações do setor social. 
Não obstante esta omissão no documento, estão ao lado das associações e concordam com a parte 
deliberativa, portanto, irão votar a favor, no entanto, quis deixar esta nota porque, de facto, o documento 
passa a ideia que nada foi feito pelo governo, o que não é verdade. 
 



   Página 10 de 42 

Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Disse que acha que todos concordam, e que a moção tem isso bem explícito, que o movimento 
associativo popular é importante para todos os presentes, e que ficam bastante felizes por o PS os 
acompanhar nesta deliberação. 
Em relação às questões que aqui foram abordadas disse que há apoios concretos que podem ser 
resolvidos, e já há muitos anos, como a questão do IVA na eletricidade, que já aqui debateram e que, se 
calhar, ajudava muito as associações, mas não cabe à Câmara da Moita resolver essa situação, e essa 
proposta existiu várias vezes e existe em todos os orçamentos de Estado nos últimos anos. 

Depois, também porque não gosta muito, acha que não tem que vir para aqui dizer qual é a sua vida 
pessoal, a quantas associações é que já pertenceu ou que presidiu, mas é normal que nos últimos anos 
o movimento associativo tenha recebido menos das autarquias, simplesmente, porque a redução 
orçamental e o incumprimento sucessivo da lei das finanças locais também levam a isso, e tem a certeza 
que todos os planos de ação das associações no concelho são avaliados para a atribuição de subsídios, 
mas do que estão aqui a falar é de medidas excecionais, não estão a falar do percurso corrente das 
associações ou do desenvolvimento das atividades decorrentes das associações e, em concreto, no 
desporto é óbvio que é preciso fazer mais. 
Têm todas as federações desportivas dos desportos amadores, e não estão a falar de futebol, porque 
apesar de ainda existir muito desporto amador no futebol a sua dimensão é incomparavelmente 
diferente do voleibol, do basquetebol, do atletismo ou de outras federações, desde o apoio que é dado 
às dificuldades que existem, por exemplo, em todos os desportos de pavilhão, que continuam parados à 
espera quer dos apoios concretos, quer das medidas para que isso se possa concretizar. Era este alerta 
que queria aqui deixar, e acha que faz todo o sentido no local onde hoje estão. 
Também não é verdade que o fecho de instituições não vá criar desemprego, porque vai, vai criar 
desemprego, em primeiro lugar, junto dos profissionais cuja função é treinar, os da atividade desportiva 
estão altamente condicionados nesta situação, os animadores culturais estão altamente condicionados 
nesta situação e, por exemplo, a questão dos apoios dos bares, etc., também vão sofrer com esta 
situação e vai gerar desemprego, com certeza. Obviamente, que aquilo que foi dito aqui no início da 
Assembleia, se isto continuar nesta senda, também será da responsabilidade das autarquias a 
segurança interna, ou seja, deixa de ser do governo e vão ter que ser as autarquias a salvaguardar os 
bens das pessoas, e, até à data, do que tem conhecimento, porque tem estado a participar das 
assembleias, ainda não passou para as autarquias, pelo que também devem ter a atenção de, quando 
aqui disserem alguma coisa, o façam com fundamento. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Acha que, cada vez mais, é importante relembrar que o governo não apoia as autarquias, a lei define as 
competências e define aquilo que é a participação das autarquias nos impostos, o que também, durante 
muitos anos, não foi cumprido, ainda que agora esteja a ser um pouco mais cumprido, portanto, só nos 
contratos-programa é que pode haver um apoio direto e, muitas vezes, os contratos-programa são 
direcionados para determinados projetos e determinadas autarquias, o resto é por lei, por obrigação e 
por direito das autarquias, sejam elas quais for. 
Por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu a moção a votação. 
 

 
Submetida a moção a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um 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 ao BE que procedesse à apresentação do 
documento C. 

 



   Página 11 de 42 

Tomou a palavra António Chora do BE 
“Reeleição de António Guterres 
Em 1945, representantes de 50 países reuniram-se em São Francisco, na Conferência das Nações 
Unidas, para redigir a Carta das Nações Unidas. A deliberação dos delegados foi redigida com base em 
propostas elaboradas pelos representantes da China, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, em 
agosto e outubro de 1944. 
Atualmente, a ONU é composta por 193 Estados-membros. 
A sua missão e trabalho são guiados pelos propósitos e princípios contidos na sua Carta fundadora – a 
Carta das Nações Unidas, carta que estimula o diálogo entre os seus membros e media negociações 
entre os mesmos permitindo aos governos encontrar áreas de entendimento e lidar com os desafios em 
conjunto. O responsável administrativo da ONU é o secretário-geral que neste momento pela segunda 
vez consecutiva é um português de nome António Guterres. 
A reeleição no passado dia 18/06/2021 de António Guterres para secretário-Geral da ONU, por 
unanimidade dos 193 Estados que a integram, é um orgulho para Portugal. 
António Guterres, pela experiencia de anos como Alto-comissário para os refugiados, experiencia que 
coincidiu com o maior fluxo de refugiados e migrantes dos últimos 70 anos, fluxo que ninguém conseguiu 
travar, mas que ele conseguiu em termos humanos minimizar, apelando ao aumento de verbas dos 
países mais ricos para a criação de campos de refugiados, apoio ao ensino, alimentação e saúde de 
milhões de seres humanos vitimas de guerras levadas a cabo pela ganancia imperialista. 
António Guterres, definiu para este seu segundo mandato 5 pontos principais: 
1. A distribuição de vacinas a nível global 
Num ano marcado pela pandemia da Covid-19 as vacinas devem estar disponíveis para todos e em todo 
o lado. 

2. Combate à pobreza 
A Covid-19 acabou por ter um papel negativo e a clivagem criada entre pobres e ricos agravou-se pelo 
que é necessário um apoio solidário e económico à migração, tanto aos países de origem como aos 
países recetores. 
3. Combate as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade 

É urgente encontrar uma forma de reunir esforços para combater uma realidade que parece cada vez 
mais preocupante. 
4. Combate pela igualdade de género 
No discurso da recondução, referiu a sua preocupação em relação ao caminho que ainda falta percorrer 
no que toca à igualdade de género e aos efeitos negativos da pandemia sobre o rumo que estava a ser 
tomado e pediu uma maior participação de jovens mulheres nos processos de decisão a nível global. 
5.Combate à distorção da transformação digital 
O desenvolvimento tecnológico está a avançar a enorme velocidade, mas, no lado oposto das vantagens 
criadas por esta nova realidade, surgiram também novos desafios que estão a criar uma divisão digital 
que reforça os desequilíbrios socio económicos sendo utilizada para contribuir para agendas políticas e 
comerciais, com um impacto corrosivo, divisivo e polarizante na sociedade. 
A Assembleia Municipal da Moita reunida a 25 de Junho de 2021, congratula-se com a reeleição de 
António Guterres como Secretário-Geral da ONU e por princípio solidariza-se na medida dos seus poderes 
com os 5 pontos do seu programa que acima referimos, e espera que o reforço do combate pela paz, 
contra a pobreza e pelos direitos humanos a nível global tenha prioridade. 
Assembleia Municipal da Moita 
25 de Junho de 2021” 
 
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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Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira 
Em nome da bancada da CDU disse que iam votar favoravelmente, mas existiam aqui uma série de 
questões com as quais têm que ter cuidado ao escrever e até a difundir. Primeiro, porque o facto de ser 
português não é qualidade para um cargo destes porque, por exemplo, a Margaret Tatcher, que era uma 
mulher, foi dos políticos que mais mal fez às mulheres e às crianças, portanto, não é por ser português 
que é bom. Depois, a ONU deve ser apoiada por aquilo que significa e por aquilo que devia ser, porque 
deveria ter força, a Organização das Nações Unidas deveria ter força sobre todos os países e não tem, 
como todos sabem, e isso é um problema. 
Relativamente aos cinco grandes desejos que o Bloco de Esquerda entendeu identificar, disse que 
lamentava informar, mas que estava tudo pior. Para a distribuição de vacinas a nível global, não há 
resolução possível e até apontam para 2024/2005, com taxas de vacinação vergonhosas em alguns 
países sem intervenção dos mais ricos, com algumas promessas que não são cumpridas, aliás, em 
tempos de aperto os mais ricos até roubaram vacinas uns aos outros. Como se lembrarão, por exemplo, 
enquanto Cuba enviava médicos e material para Itália, andavam os Estados Unidos e outros países a 
roubar vacinas, ventiladores e máscaras, o que parece inaceitável, portanto, o primeiro ponto não está a 
ser cumprido. 
Sobre o combate à pobreza disse que em todo o mundo as discriminações sobre aqueles que mais 
ganham e aqueles que menos ganham estão a aumentar, portanto, também não está a funcionar. O 
combate às mudanças climáticas e à perda de biodiversidade não está a funcionar, e o governo aqui 
manda tudo às calendas quando quer fazer um aeroporto no meio de um estuário, um dos sítios com 
mais biodiversidade da europa e quer pôr um aeroporto no meio daquilo, ou o combate pela igualdade 
de género, nos dias de hoje, em plena europa, com uma lei aprovada há pouco tempo por um país, 
lamenta, mas não é verdade. Também o combate à distorção da transformação digital, nos dias de hoje, 
em que sabem que os dados do SNS são dados automaticamente ao mundo, está a falhar, pelo que o Sr. 
António Guterres deve lá estar e como português têm que lhe dar força como todos os outros povos do 
mundo para que a ONU possa, por exemplo, cumprir as suas resoluções. 
Relembrou que há uma resolução sobre o embargo criminoso a Cuba, aprovada todos os anos, e só três 
ou quatro países é que não aprovam, mas o embargo continua e nunca ouviu o António Guterres falar 
sobre isso, mas gostava de o ouvir, ou sobre Israel, e não sabe se os presentes sabem, mas a 
administração interna da Palestina é Israel e em Israel morreram setenta e oito crianças nos ataques e a 
ONU e o Sr. António Guterres não disseram nada, por isso têm que ser seletivos, porque uma vida é uma 
vida. Não podem, por exemplo, ocupar o dia inteiro a falar de um ativista russo, que por acaso é 
homofóbico e defende uma série de coisas, até os nazis, ainda que acha que mesmo os homofóbicos e 
os nazis têm direitos, e depois esquecerem-se de tudo o que é importante. A ONU tem um papel a 
desempenhar que não desempenha porque depende do financiamento dos países ricos, e não é à toa 
que a sede da ONU fica onde fica. Ainda há pouco tempo um senhor que alguns consideravam 
democrata, chamado Trump, disse logo que se não queriam retirava o financiamento à ONU, e eles 
abanam todos e ninguém diz nada. 
Para terminar, disse que nunca percebeu como é que um grupo de países se junta e dá sanções a outros 
países do lado, e a ONU que devia ser um elemento pacificador e de desenvolvimento do progresso, não 
faz nada sobre isto, portanto, há muito coisa a fazer na ONU, e lamenta informar, mas o Sr. António 
Guterres, que é português, faz aquilo que pode, e não tem dúvidas que é bem intencionado, mas não 
está a funcionar e não funciona porque andam sempre os mesmos a defender os seus próprios 
interesses, que não são os interesses do progresso, nem da eliminação da pobreza, nem da convivência 
entre os povos, nem da paz, nada disso, não são, porque senão os Estados Unidos levavam sanções 
todos os dias, Israel, se calhar, já nem existia como estado, mas não acontece nada, mas se alguém na 
China “pisar os calos a alguém” é uma carga de trabalhos, ou se algum russo respirar para cima de 
alguém, mas os Estados Unidos invadirem o Irão já está tudo bem, não há tribunal internacional, não há 
nada, e a ONU não diz nada. 
Por último, recordou que há anos, há dezenas de anos, Cuba tem um embargo criminoso que é 
condenado todos os anos pela ONU e não se faz nada, e nunca ouviu o secretário geral da ONU dizer 
qualquer coisa sobre isto. Se calhar disse, mas não ouviu, mas devia exigir que se cumprisse aquilo que 
se aprova na ONU, que é o principal papel do secretário-geral, e não o faz, portanto, lamentar informar o 
Bloco de Esquerda, mas os pontos constantes na moção não estão a ser cumpridos. 
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Tomou a palavra Luís Morgado do BE 
Disse que nesta moção estava subjacente uma pergunta, que era se o mundo está melhor ou pior, se 
ficava melhor ou pior com ou sem a ONU, porque essa é uma questão sobre a qual devem pensar, e se, 
em relação a 1944, estão piores no mundo ou melhores, em todos os parâmetros da vida e em todo o 
mundo. As questões devem ser postas assim, porque senão, se é tão difícil medirem e avaliarem a 
situação real no mundo, se calhar, caiem naquela situação exagerada de dizerem que estão a viver no 
pior país do mundo, e não é verdade. Se calhar, em Portugal, mesmo com uma reforma de porcaria como 
a que tem, consegue estar a viver, num dos melhores vinte países do mundo. Há termos de avaliação, 
mesmo do ponto de vista de classe, que abraça, que devem ser avaliados e avaliados de uma certa 
maneira, e na intervenção anterior não foi dito nada que não conheça, ou que todos os presentes não 
conheçam, mas a questão é avaliarem as coisas, medirem, porem na balança, em cada época, em cada 
momento, e saberem o mundo em que estão. 
É muito importante a existência da ONU, mesmo depois daquela travessia que o António Guterres teve 
que aguentar, com o Trump, com o Putin, com o fulano que está na Ucrânia, com o doido que está na 
Coreia e mais uns doidos que andam por aí, mais o Bolsonaro, etc., e manter um discurso multilateralista 
na ONU foi já uma atitude pujante, e ele manteve-o no decorrer daquele mandato, bem como fazer as 
afirmações que faz, mesmo sabendo que é muito difícil implementar aqueles princípios todos que 
apontou. É muito importante a existência da ONU, e acreditem que não é difícil pensar assim, mas ainda 
hoje é complicado para si pensar como é que pessoas tão distintas como Josef Stalin, como Churchill, 
como Roosevelt, conseguiram acordar e avançar com a carta das nações unidas. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Em relação à intervenção critica do Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira, disse que percebia tudo aquilo que disse, mas parece-lhe que ele não percebeu a intenção 
destes cinco pontos, é que estes cinco pontos que António Guterres referiu no passado dia 18, não são 
do passado, são para o futuro, são as perspetivas dele para o futuro. Podem fazer já previsões com uma 
bola de cristal e as estrelinhas todas à volta, a dizer que isto vai falhar tudo, mas estar já a fazer isso é 
estar, logo à partida, a desacreditar uma pessoa que pensa que não merece, porque o que ele aponta é 
lutar por isto e perante muitas das coisas que foram aqui referidas, nomeadamente, sobre o embargo a 
Cuba, que condena, não podem deixar de pensar que só continua porque na fundação das nações 
unidas, tanto a União Soviética, comunista na altura, como a República Popular da China, como os 
Estados Unidos da América, aceitaram o chamado direito de veto, portanto, é claro que a ONU, em 
conjunto, vota contra o bloqueio, mas os Estados Unidos, com o direito de veto que lhe foi dado nessa 
altura, é contra. 
O mesmo se passa contra os assassínios e os crimes cometidos na Palestina por Israel, que é 
exatamente a mesma coisa, mas não podem esquecer quem é que originou este direito de veto, que 
foram estes “paísezinhos” que o criaram, pelo que não podem estar aqui a dar tiros para todo lado, nem 
era essa a intenção desta moção. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a moção a votação. 
 

 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um independente. 
 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
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. 
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Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira 
“Américo Lázaro Leal 

Américo Leal deixou-nos aos 99 anos. Nascido em Sines destacou-se na nossa terra, residindo muitos 
anos na freguesia do Vale da Amoreira. Foi um resistente antifascista e um exemplo de luta pela 
conquista da liberdade e democracia para os trabalhadores e o povo, características que o levaram 
depois do 25 de Abril a dar o seu contributo a causas como a defesa do Serviço Nacional de Saúde ou à 
melhoria dos Transportes Públicos. 

No contexto político, assumiu, no Partido Comunista Português, responsabilidades a nível das 
organizações concelhias do Sul e da Direção da Organização Regional de Setúbal, órgão a que pertenceu 
até 2015. Foi deputado à Assembleia Constituinte e nas duas primeiras legislaturas da Assembleia da 
República, eleito pelo Distrito de Setúbal. 
Nascido a 20 de janeiro de 1922, Américo Lázaro Leal começou a trabalhar como operário corticeiro aos 
12 anos, idade em que ficou órfão. 
Em 1943, em Lisboa, foi preso pela PIDE, permanecendo 45 dias na Cadeia do Aljube, onde conheceu 
Militão Ribeiro, dirigente do PCP, que o ligou ao partido. 
Até ao último dia da sua vida desejou e lutou pelo melhor para Portugal e para os portugueses. 
A Assembleia Municipal da Moita reconhece-lhe o papel de destaque que deve ter na história do nosso 
concelho, bem como na história do país, contribuindo para a construção da democracia de forma 
exemplar e em democracia contribuindo para o bem-estar do povo e dos trabalhadores. 
Moita, 25 de junho de 2021” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais 
pretendesse intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu o voto de pesar a votação. 
 
 

Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS; um independente. 
 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de voto de João Soeiro do PS 

“Naturalmente, votei a favor do voto de pesar, com certeza, não conheci a pessoa, mas faço, com 
certeza, fé daquilo que foi dito acerca da pessoa, e foi por isso que votei, agora não posso deixar de 
discordar no que se refere à reforma agrária porque eu acho que se perguntarem no Alentejo o que foi a 
reforma agrária as pessoas vão ter uma opinião diferente, e como tal não posso concordar com isso de 
forma nenhuma. De qualquer das formas, o voto de pesar pelo falecimento do senhor.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
 

Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ªSecretária da Mesa da Assembleia Municipal 
Na qualidade de representante da Assembleia Municipal da Moita na Equipa para a Igualdade na Vida 
Local, na sequência da designação dos dois representantes aprovada na sessão ordinária de 25 de 
setembro de 2020; informou que a 1ª reunião da equipa ocorreu logo no dia 8 de outubro de 2020, e 
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quanto ao ponto de situação do trabalho desenvolvido, à data da mais recente reunião da equipa, a 4ª 
reunião, que aconteceu ontem dia 24 de junho, disse que o município da Moita viu aprovada a 
candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, relativa à elaboração do 
Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação “Moita – Percursos de Igualdade”. A construção 
deste plano foi iniciada com o processo de diagnóstico, em novembro de 2020, estando presentemente 
a ser ultimados os relatórios de diagnóstico referentes às vertentes externa, de âmbito territorial, e 
interna, respeitante à estrutura da Câmara Municipal. 
No âmbito do processo de diagnóstico conduzido na vertente interna, foi promovida a auscultação dos 
trabalhadores e trabalhadoras da Câmara Municipal da Moita, através da aplicação de um inquérito por 
questionário, ao qual foram obtidas 328 respostas, correspondente a um total de 48% de trabalhadores 
e trabalhadoras, e ao nível externo, procedeu-se à consulta de diversas entidades com intervenção no 
território, em áreas como a educação, saúde, associativismo ou intervenção social, no sentido de 
recolher dados essenciais para produzir o tal diagnóstico de género do concelho da Moita. 

Após a conclusão destes relatórios de diagnóstico, os mesmos serão divulgados pelos diversos 
intervenientes, ou seja, as entidades que contribuíram com dados para o diagnóstico, que serão 
convidados para o processo de construção de medidas que irão compor o Plano Municipal para a 
Igualdade e a Não Discriminação “Moita – Percursos de Igualdade”. 
 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 
1 – Ata nº05.19 – XII Mandato – Sessão ordinária de 16.09.2019 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que esta sessão tinha tido problemas com a sua gravação e que esta era a ata possível de 
elaborar, após a recolha dos contributos enviados pelas diversas bancadas, conforma solicitado em 
conferência de lideres. 

Em seguida, 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. 

 
 

A ata não tendo obtido votos contra nem abstenções, foi aprovada por unanimidade em conformidade 
com o art. 34º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 
 
 
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 nº02.21 – XII Mandato – Sessão ordinária de 30.04.2021 
 

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 dois votos a favor, sendo 
treze da CDU, cinco do PS, dois 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 – Relatório de Gestão e Contas do ano de 2020 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 31/05/2021: 

 
“Atendendo a que: 

 O n.º 2 do art.º 132.º da Lei n.º 75-B/2020 (Lei do Orçamento do Estado para 2021), refere que “Na 
administração local, a prestação de contas relativa ao exercício de 2020 pode ser efetuada até 31 
de maio de 2021, considerando os atrasos na implementação do novo sistema contabilístico” - 
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP); 

 E o n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterado pela Lei n.º 13-B/2021, de 5 de 
abril, preconiza que “Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 132.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021, a prestação de contas nas reuniões 
ordinárias dos órgãos deliberativos das autarquias locais previstas para o mês de abril pode realizar-
se até ao dia 30 de junho de 2021”. 

Foi assim acolhida a oportunidade de já em 2021 aproveitar o deferimento do prazo previsto pelo 
legislador para elaborar, pela primeira vez, os documentos de prestação de contas em conformidade 
com o Decreto-Lei n.º 192/15, de 11 de setembro, que aprovou o SNC-AP. 
O SNC-AP apresenta uma nova visão de prestação de contas que integra a harmonização, a 
credibilidade, a transparência e a comparabilidade das contas públicas, tanto a nível interno como a 
nível internacional. 

Este novo normativo é constituído por subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade 
financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental permite um registo pormenorizado 
do processo orçamental. A contabilidade financeira tem por base as normas internacionais de 
contabilidade pública e permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira 
das entidades. 

Por sua vez, a contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que 
contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de 
serviços a prestar aos cidadãos, com uma desagregação dos gastos por bens e serviços. 
É neste quadro que em conformidade com o estabelecido na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de 
Contas relativos ao ano de 2020, que agora se submetem a apreciação e votação da Câmara Municipal, 
para posterior apreciação e votação pela Assembleia Municipal.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que ia procurar ser sintético, até porque, como se pode verificar, o documento este ano é bastante 
maior do que aquilo a que estavam habituados, sendo que já estavam habituados a que fosse bastante 
grande, mas agora, por força das determinações resultantes do novo sistema contabilístico na 
administração pública, o volume de documentos apresentados é significativamente maior, pelo que se 
irá centrar apenas naquilo que é a parte que, normalmente, lhes merece a maior atenção, o próprio 
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relatório de gestão, alguns aspetos que vai procurar evidenciar, bem como uma síntese dos números 
mais relevantes e mais demonstrativos. 
Começando pelo ponto de vista do funcionamento e da ação do município em 2020, é evidente que é 
incontornável a questão da pandemia e dos efeitos da pandemia sobre toda a atividade do município e 
de todos os portugueses em geral. O ano foi todo marcado por isso, como se recordam a pandemia 
iniciou-se em março, portanto, apenas viveram livres desta situação 2 meses e houve, naturalmente, 
situações diferenciadas, mas sempre marcadas pela pandemia, e diferenciadas porque tiveram 
momentos de confinamento, depois alguma abertura, depois avanços e recuos em função da evolução 
que a situação sanitária ia tendo. Isto, desde logo, do ponto de vista da ação que incide, sobretudo, nos 
aspetos da cultura, do desporto, das iniciativas, dos eventos de rua, das festas, ficou fortemente 
reduzido ou não se realizou de todo, e os eventos maiores nem sequer se realizaram. 
Do ponto de vista da programação de equipamentos culturais também foi houve severas reduções, e 
igualmente do ponto de vista dos equipamentos desportivos, onde também muitos não se fizeram, mas o 
maior impacto, o mais significativo, foi do ponto de vista dos serviços e do funcionamento quotidiano da 
Câmara, porque a situação obrigou a diversas adaptações desde o funcionamento, a horários de escalas 
de trabalho, à  introdução de teletrabalho em algumas circunstâncias, de trabalho em espelho, de 
trabalho alternado entre presencial, não presencial, ou mesmo em suspensão, de alteração dos modos 
de funcionamento dos atendimentos, com passagem a atendimentos por marcação. Tudo isto teve, 
como é evidente, um impacto significativo na produtividade, apesar de não ser essa a melhor expressão 
para descrever serviços públicos, ainda assim usa-a neste caso para identificar a capacidade operativa, 
a capacidade de trabalho, a capacidade de concretizar as tarefas do dia a dia, que ficou reduzida. 
No entanto, apesar disso, acha que aquilo que é realmente importante destacar é que os serviços foram 
mantidos, alguns sem serem afetados, porque são serviços que não podem sequer ter reduções, como o 
abastecimento de água, os piquetes de água e saneamento para resolução de avarias, o serviço de 
telegestão da água, os serviços de recolha de resíduos, funcionaram na íntegra, sem inibições, com 
dificuldades acrescidas resultantes das condições que depois se tiveram que criar internamente. Todos 
os equipamentos de proteção, naturalmente, passaram a ter uma presença muito maior do que tinham 
antes, bem como as adaptações nos próprios espaços de trabalho e os equipamentos que foram 
necessários para concretizar tudo isso, portanto, este é um ano que é marcado por isso e isso reflete-se 
em alguns dos números que irá abordar mais à frente. 
Ainda assim, aquilo que também quis destacar, do ponto de vista dos investimentos, dos projetos em 
curso, das obras, é que o trabalho prosseguiu, no essencial, sem que nada deixasse de se fazer, embora 
com algum deslizamento no tempo em relação ao programado. Aqueles investimentos maiores, 
designadamente, com o quadro comunitário, mas não só, tiveram um prazo de deslizamento na ordem 
dos 90 dias, 120 dias, que foram as consequências mais diretas da situação, do ponto de vista destes 
grandes investimentos que, no entanto, avançaram. O ano de 2020 foi um ano, sobretudo, da realização 
dos concursos e dos procedimentos concursais, das aprovações junto do Tribunal de Contas dos diversos 
procedimentos, e foi isso o essencial que aconteceu ao longo do ano 2020 para obras que estão, neste 
momento, no terreno. Sem pandemia, acredita que teriam hoje mais dois a três meses de avanço em 
relação ao que têm, mas a pandemia contribuiu para algum deslizamento, no entanto, nada daquilo que 
estava previsto ficou para trás, os procedimentos concursais avançaram, obtiveram-se os vistos e as 
obras estão no terreno, a sua expressão financeira em 2020 é que não foi tanta quanto o esperado. 

Outro aspeto ainda relativo à pandemia que vale a pena evidenciar é que, naturalmente, esta situação 
trouxe impactos grandes, como já hoje aqui falaram, sobre o movimento associativo, sobre as 
instituições de rede social e exigiu ao município o reforço nos apoios, o reforço em toda este rede, na sua 
capacitação, nos seus recursos, o que levou a apoios extraordinários, quer do ponto de vista financeiro, 
quer também do ponto de vista de apoios logísticos e de materiais que ao longo do ano foram sendo 
fornecidos. Houve também uma colaboração estreita com as autoridades de saúde, como não podia 
deixar de ser, onde corresponderam àquilo que lhes foi sendo solicitado, designadamente, o centro de 
vacinação, que já tem a sua incidência fundamental este ano, mas toda a logística, à exceção dos 
profissionais de saúde, é assegurada pelo município, bem como outros exemplos que ocorreram durante 
o ano de colaboração com as autoridades de saúde, através dos diversos serviços municipais. 

Do ponto de vista financeiro, fundamentalmente, das receitas, o ano não teve nenhuma consequência 
visível da situação da pandemia ainda em 2020, as consequências, previsivelmente, irão ocorrer, 
eventualmente, já este este ano e nos anos seguintes, porque os impostos recolhidos em 2020 têm 
bases de incidência calculadas ao ano anterior, portanto, o IMI, o IRS, todos esses que determinam 



   Página 18 de 42 

inclusive as transferências do orçamento de Estado não foram ainda afetados pela pandemia e isso 
significa que concretizaram e até ultrapassaram as previsões. Do ponto de vista da receita, tiveram o 
maior orçamento de sempre do município da Moita, superior a 35 milhões de euros, com uma execução 
que ultrapassou as próprias previsões, de 108% e com uma execução, do ponto de vista da despesa, 
que já não teve a mesma dimensão e que se ficou pelo 45%, sobretudo devido aos dois aspetos que já 
referiu, por um lado o deslizamento na concretização de algumas obras, por outro a não realização de 
diversos eventos ao longo dos meses de verão que são consumidores, como se sabe, de verbas e de 
apoios significativos da autarquia, portanto, um orçamento e uma situação financeira favoráveis. 

Do ponto de vista dos principais agregados da receita regista-se a continuação de uma tendência 
crescente nestes principais agregados, quer aqueles que resultam das transferências por via do 
orçamento do Estado, que são a participação do município nos impostos de acordo com a Lei de 
Finanças Locais, quer das receitas próprias do município, onde se assinalam crescimentos, embora não 
muito expressivos, em que há uma tendência estável de crescimento do ponto de vista da receita do IMI, 
apesar da diminuição da taxa, um crescimento expressivo do IMT, que revela a animação do mercado 
imobiliário e a realização de alguns investimentos por parte de empresas e de estabelecimentos 
comerciais que se concretizaram neste período, cuja instalação deu origem a negócios imobiliários de 
algum volume, que se refletiram depois neste crescimento das receitas do IMI, e os restantes impostos 
também tiveram uma tendência estável de crescimento, que não é muito expressivo, nem pretendem 
que seja, do ponto de vista daquilo que isso significaria para a carga fiscal sobre os munícipes, e revela 
aquilo que estava a acontecer até aqui porque, como disse, a base de incidência para cálculo destes 
impostos foi o ano de 2019, e estes crescimentos revelam uma situação de crescimento da economia, 
de crescimento económico, de o país e o concelho estarem a viver uma situação de maior dinamismo em 
todos os setores econômicos, desde o imobiliário a todos os outros, com instalação de empresas e com 
mais vendas, portanto, uma situação que estava numa evolução positiva que depois foi interrompida 
pela pandemia e daqui para a frente é que irão ver as consequências que ela vai deixar, muitas delas já 
conhecem porque já estão hoje bem presentes e, com certeza, vão perdurar durante algum tempo, mas 
isso será assunto para discussões em anos seguintes, e agora estão a falar de 2020 e em 2020 a 
realidade dos números foi esta que acabou de expressar. 

Do ponto de vista da despesa, os principais agregados da despesa não tiveram alterações significativas, 
regista-se, até por não ser a tendência habitual, um decréscimo nas despesas com pessoal, que também 
se explica por força da pandemia porque a partir de março tudo aquilo que é o volume de trabalho 
extraordinário, sobretudo, com a realização das festas e com todos os eventos durante o verão, este ano 
não aconteceu e só por si, essa não realização desse trabalho extraordinário justifica o decréscimo, que 
percentualmente não é muito significativo, no volume das despesas com o pessoal, de resto, os outros 
agregados mantiveram-se, no essencial, nas suas dimensões relativas. Do ponto de vista das despesas 
com capital tiveram, em norma, uma transferência de mais de quatro milhões de euros de receita 
corrente para despesa de capital, e as despesas de capital totalizaram seis milhões e quatrocentos mil 
euros, portanto, um valor um pouco inferior ao valor que tinham atingido em 2019, pelas razões que já 
explicou. 
Por ultimo, quis dizer que os rácios de execução orçamental são os que já referiu, a situação financeira 
da Câmara é uma situação estável, tiveram um sucesso que merece particular destaque, porque 
concluíram o pagamento do plano de saneamento financeiro que, durante 12 anos, teve um impacto 
significativo, que neste último período, sobretudo associado a este plano de saneamento, uma vez que 
outros passivos financeiros foram sendo vencidos nos seus tempos contratuais, este era o que estava, 
mais recentemente, a pesar mais significativamente. É bom não esquecer que tiveram durante 12 anos 
um encargo da dívida que ultrapassava os dois milhões de euros, um serviço da divida que ultrapassava 
os dois milhões de euros por ano, tendo atingido, em alguns anos, os dois milhões e meio de euros, o 
que é um peso significativo para aquela que é a dimensão do orçamento municipal e que levou, há uns 
anos atrás, numa ocasião semelhante a esta, portento, de tempo eleitoral, alguns a anunciarem uma 
catástrofe eminente e que a Câmara Municipal estaria à beira da bancarrota. Não só não tiveram 
bancarrota como cumpriram ao cêntimo as suas obrigações, do ponto de vista deste serviço da dívida, 
não recorrendo a medidas a que podiam ter recorrido para o efeito, na altura, de aumento de taxas, pelo 
contrário, mantiveram-se ou diminuíram, de aumento de impostos, pelo contrário, mantiveram-se ou 
diminuíram, apenas aumento de tarifas e preços que tiveram as atualizações de acordo com a inflação 
em alguns anos, noutros anos nem isso aconteceu, nos anos da troika ou, por exemplo, este ano, em 
que não houve sequer atualização de tarifas. 
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Isto revela rigor na gestão, revela coerência, revela coragem, revela capacidade para enfrentar os 
problemas, para enfrentar os desafios e para encontrar as respostas para servir melhor a população, o 
que lhes permitiu, este ano, ter uma disponibilidade financeira maior, com o fim deste serviço da dívida 
com esta dimensão, porque continua a haver serviço da dívida, mas com uma dimensão que este ano 
tem um terço do peso que referiu e que para o ano será ainda menor, o que é um dado assinalável. 
Também passam o ano com um saldo significativo, com menos dívida a fornecedores, fruto da situação 
financeira melhorada, naturalmente, os prazos de pagamento do município são, neste momento, muito 
bons e a dívida a fornecedores tem os níveis que decorrem, pura e simplesmente, do trânsito e do 
processamento da faturação documental, não há outros atrasos que não resultem deste facto inevitável. 
 
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 Mónica Ribeiro, 1ªSecretária da Mesa da Assembleia Municipal 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“O Relatório e Contas de 2020 que agora somos chamados a apreciar refere-se à atividade municipal de 
2020, um dos anos mais difíceis da nossa história recente, e seguramente o mais difícil desde o virar do 
milénio. 
A pandemia que estamos a atravessar vai deixar marcas indeléveis na nossa memória coletiva, não só 
por aqueles que foram diretamente atingidos, mas também pelo esforço coletivo a que fomos sujeitos, e 
muito em particular, o esforço a que foram sujeitos todos aqueles que desempenharam funções 
essenciais, muitas vezes colocando em risco a sua própria saúde e a saúde dos que lhes são mais 
próximos. É neste grupo que se enquadram centenas de trabalhadores do município, e é nestes que 
mais uma vez reconhecemos a sua generosidade e dedicação à causa pública, que em condições de 
enorme dificuldade asseguraram a manutenção dos serviços municipais essenciais, e não só, permitido 
à população do Concelho da Moita atravessar este período com a maior tranquilidade possível. Foi 
graças a este esforço e à capacidade de abnegação e adaptação dos trabalhadores que foi possível dar 
resposta aos múltiplos desafios que a pandemia nos colocou, cujo exemplo mais visível seja, talvez, o 
processo de vacinação, mas que se estendeu de uma forma muito relevante às áreas operacionais, à 
proteção civil, aos serviços de atendimento ou, de uma forma inovadora, à dinamização cultural e 
desportiva da população. 

Mas este Relatório e Contas reflete já um pouco do culminar de um mandato autárquico e o fim de um 
ciclo de Fundos Comunitários. Portanto, nele encontramos o resultado de anos de estudos e 
planificação, de processos de candidatura e contratação que muitas vezes se estendem muito além 
daquilo que seria desejável, ou mesmo admissível, mas que nos permitem verificar que, mesmo com 
todas as dificuldades trazidas pela Pandemia, temos hoje mais Concelho da Moita. 

Existe mais atividade económica, que se comprova pelo aumento das receitas da Derrama ao longo do 
mandato, e prevê-se que nos próximos tempos continue a aumentar; temos um regime de isenção de 
taxas e de bonificação nos impostos para a reabilitação de edifícios, o que permite que cada vez mais 
edifícios estejam reabilitados ou em reabilitação; temos um conjunto de projetos implementados e em 
implementação que vão marcar o território do município. Como exemplo podemos referir, em Alhos 
Vedros, o conjunto formado pelo Largo do Descarregador em requalificação, pelo Palacete dos Condes 
de Sampayo, em reabilitação para a instalação do futuro Museu Municipal e pelo Moinho de Maré, que 
foi reabilitado e inaugurado há quase 15 anos; esta zona irá constituir com certeza um espaço de 
excelência de cultura e fruição naquela freguesia. 
No desporto temos a nova piscina da Moita, a reabilitação da piscina de Alhos Vedros, já concluída, e a 
construção de uma pista de atletismo simplificada no Parque José Afonso na Baixa da Banheira. 
Na saúde temos a construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira, fruto de uma luta de 
décadas, e que tomará o nome do Dr. Raul Coelho. 
Na mobilidade destacamos a reabilitação da Avenida 1º de Maio, eixo central de ligação entre o Barreiro, 
a Baixa da Banheira, o Vale da Amoreira e Alhos Vedros; a reabilitação da Rua 1 de Maio e, quase a 
começar, temos também a reabilitação da ex-Estrada Nacional, ainda na Baixa da Banheira. 
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Outro dos compromissos que assumimos foi com o Passe Social, que ao abrigo do novo Regime Jurídico 
do Serviço Público do Transporte de Passageiros, implicou uma despesa anual perto dos 800.000€ para 
garantir que todos os nossos munícipes possam ter “um passe social para todos os meios de transporte, 
para toda a Área Metropolitana de Lisboa” a um preço acessível, no âmbito de um trabalho muito mais 
vasto realizado no quadro da AML. 
Mas o nosso foco é também, e sempre, a qualidade dos serviços prestados pelo município, e exemplo 
disso é que conseguimos ter consecutivamente a nossa água pública, classificada com o Selo de 
Qualidade Exemplar, e com um dos tarifários mais baixos da Área Metropolitana de Lisboa. 

Na introdução deste relatório e contas escreve-se a dado momento que “crescer e viver com qualidade 
no concelho da Moita é o objetivo das nossas políticas autárquicas”. Esta é uma frase em que nos 
revemos por inteiro, e está espelhado não só na obra realizada como na defesa dos interesses da nossa 
população, como foi bem visível na defesa da construção do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro 
de Alcochete, e na firme recusa da opção Montijo, uma opção desprovida de qualquer sentido e de 
planeamento estratégico, que colocaria sobre a população do nosso concelho os custos ambientais e 
sociais, de termos aviões a passar a baixa altitude, de 5 em 5 minutos sobre as nossas cabeças. 
Para finalizar, este documento é reflexo de um trabalho continuo, de um compromisso dos autarcas da 
CDU com a população do Município da Moita, com uma visão de progresso e de futuro, que valorizando o 
que está feito sabe que existe sempre mais para fazer, e que nos permite afirmar que há mais Concelho 
da Moita com a CDU.” 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
«O Relatório e Contas de 2020 que aqui é apresentado expressa logo na sua primeira página o balanço 
que é feito deste último mandato autárquico de 4 anos pela CDU. 
A CDU autoelogia-se neste documento, expressando a sua satisfação com o facto de, alegadamente, ter 
sido cumprido os compromissos feitos em campanha eleitoral para este mandato. 
Ora fazendo um exercício simples de verificação das promessas feitas em campanha e o que, realmente, 
foi feito no terreno, são mais as ações não cumpridas do que as efetivamente realizadas. 

Senão, vejamos: 
- “Promover de forma amplamente participada a elaboração de um plano estratégico municipal para a 
próxima década” – não foi realizado; 
- “Elaborar plano de promoção do turismo no concelho da Moita” – não foi realizado; 

- “Elaborar uma nova carta educativa no concelho da Moita” – a última é de 2008; 
- “Manter atualizado o diagnóstico social do concelho” – o último publicado é de 2013; 
- “Elaborar a carta social do concelho” – que seria de extrema importância agora no combate à pandemia 
e também não está realizado. 
Está claro que este Relatório e Contas não espelha o desempenho deste executivo, apesar de estar 
referida essa avaliação feita pela CDU, e é redigido de forma a funcionar como uma propaganda da CDU, 
não se inibindo esta de, descaradamente, destacar a negrito as palavras propagandísticas do seu 
partido: “honestidade, transparência, competência e rigor”. 
Ora, fica claro desta exposição que: 
1. Este relatório não espelha o balanço da atividade deste executivo, que é o propósito do documento; 

2. Nenhum desses valores que agora referi norteia a ação da CDU no concelho da Moita.» 
 
Tomou a palavra Carmem Lima do PS 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Dado o contexto da situação pandémica que teve início no primeiro trimestre de 2020 em Portugal, e na 
impossibilidade de os munícipes requererem serviços que não fossem de forma presencial, que cuidado 
a Câmara realizou no desenvolvimento dos seus serviços digitais que não obrigassem os munícipes a 
deslocarem-se presencialmente para a diligência dos mesmos. Esta minha questão vem no contexto da 
Câmara não elencar tais serviços digitais neste Relatório de Contas 2020: 
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- Que serviços municipais podem ser solicitados pelos munícipes através do site ou outro meio digital 
além de pagar impostos e água?” 
 

Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Como a sua camarada Mónica Ribeiro disse, este Relatório e Contas é, efetivamente, um espelho do 
trabalho da CDU, mas é um compilar de tudo aquilo que tem sido feito neste ano, com raízes anteriores, 
e intervenções como a que ouviu, em particular, da Sra. Márcia Santos só as consegue compreender 
porque, realmente, naquela bancada falta trabalho, competência, honestidade não vai por aí, porque 
estava nos relatórios que são discutidos em todas as assembleias municipais, em todas as sessões o 
último ponto é a apreciação do trabalho da Câmara e aí tem uma série de atividades, naturalmente, não 
vê, portanto, não conhece. 
Em relação a este relatório quis destacar um pormenor, porque há um trabalho enorme na educação, 
não só a nível a nível físico dentro das escolas, de renovação do espaço exterior, de renovação dos 
próprios edifícios, de intervenções na climatização, mas há também um trabalho enorme na matéria 
humana, não só nos trabalhadores, mas nas crianças e no trabalho que é feito com as crianças. A razão 
porque o está a referir agora e não no período final, quando estiverem a apreciar a atividade municipal, é 
porque esse trabalho reflete-se em coisas tão simples e tão bonitas como aquilo que aconteceu hoje no 
cais da Moita, aquando da apresentação de um livro com histórias escritas pelas crianças das escolas, 
sobre as tradições do concelho. Foi um trabalho que começou o ano passado, com crianças que, nesta 
altura, já estão um ano à frente e que fez com que as crianças das escolas do concelho fizessem um 
trabalho coletivo muito interessante de escrita, escrita coletiva, sobre as tradições da região e tomassem 
assim conhecimento das tradições ligadas ao rio, que fizessem um trabalho de que muitas vezes 
precisam e que também muitas vezes não valorizam tanto, que é a identificação de quem vive nesta 
terra com as suas tradições, e esse é um trabalho que cria futuro para o concelho da Moita e que quis 
valorizar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal se pretendia 
prestar alguns esclarecimentos. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Vale a pena registar o esforço do PS para demonstrar o incumprimento do programa eleitoral da CDU, 
que se cingiu a quatro itens, porque na verdade a realidade, de facto, é o que é e só mesmo com muita 
boa vontade se consegue distorcê-la, e boa vontade não lhes falta, quanto mais distorcer. 
A titulo de esclarecimento disse que a carta social está em execução, que o diagnóstico social é 
atualizado regularmente, e que sobre a carta educativa, também aqui, e substituem-se frequentemente 
ao ministério da Educação em muitas matérias e nos atos da Câmara irão falar disso, mas há coisas em 
que não se conseguem substituir e estão à espera, bem como os restantes municípios do país, que o 
ministério da Educação se digne emitir as diretrizes que se comprometeu a fazer para a atualização das 
cartas educativas, portanto, é disso que estão à espera. Nem sequer respondem, enfim, estarão 
ocupados com outras matérias, mas é só isso que falta para poderem iniciar esse trabalho. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS; uma abstenção independente; oito votos contra 
do PS. 
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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. 

 
Declaração de Voto do PS proferida por João Palma 
“O Relatório e Contas do ano 2020, como documento de gestão municipal, reflete as opções da força 
política que gere o nosso concelho há 47 anos e que o coloca à margem do desenvolvimento, a que se 
soma a incapacidade de apresentar soluções para responder às necessidades do concelho. 

As opções que este Relatório e Contas revela são as mesmas que têm limitado o concelho com politicas 
de nivelamento por baixo, deixando de concretizar o potencial da estrutura. 
Bem exemplificativo desta incapacidade é que no contexto de baixo investimento e de dependência das 
transferências do orçamento de Estado por não conseguir gerar receitas próprias, se tenha verificado 
perda de investimento previsto no concelho, nomeadamente, no desassoreamento da zona ribeirinha de 
Alhos Vedros. 
Porque o concelho precisa de investimento em mais pessoas, negócios e emprego para o nosso território 
e de políticas que façam do concelho da Moita uma referência para viver, trabalhar e visitar, o Partido 
Socialista não se revê nas opções que este documento espelha. 
Por outro lado, a construção deste documento demonstra que a CDU fazer política que continua a não 
conseguir reconhecer e aceitar que a população deste concelho entendeu o executivo e representante 
municipal de quatro forças políticas, a todas as quais, neste mandato, foi entendido insistir neste 
documento como se este órgão apenas fosse constituído por uma única força política, marcado por 
passagens propagandísticas um autoelogio à CDU este documento mostra inação e falta de 
cumprimento das promessas feitas em campanha eleitoral. 

Uma vez que se trata do relatório e contas referente ao ano de 2020, marcado pelo surgimento da 
pandemia Covid-19, o Partido Socialista destaca a colaboração entre todos os agentes de saúde pública, 
proteção civil, trabalhadores da área social e trabalhadores dos setores essenciais, que deram o seu 
melhor para garantir  
Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista votou contra o Relatório e Contas de 2020 por 
este documento não expressar a realidade do concelho, mas sim a visão distorcida que a CDU pretende 
passar para os munícipes. 
Moita, 25 de Junho de 2021 
O Grupo Municipal do Partido Socialista” 

 
Declaração de Voto do BE proferida por Carmem Mafra 
“Em relação ao Relatório concordamos com muito do que é relatado razão pelo qual, a maioria das 
decisões que foram submetidas a aprovação na vereação e na Assembleia Municipal tiveram o apoio dos 
eleitos do Bloco de Esquerda. 

Discordámos com o método e estilo muitas vezes propagandístico do executivo CDU/PSD, sem discordar 
da necessidade das medidas executadas e reclamando outras que entendíamos e entendemos serem 
necessárias e urgentes. 
Claro que temos ideias diferentes para o concelho, mas lutamos por elas sem que nos possam acusar de 
fazer política de bota a baixo. 

Quanto às contas de 2020, reconhecemos que a maioria CDU/PSD mercê de várias coincidências como 
a liquidação da divida de longo prazo que asfixiou a autarquia durante mais de uma dezena de anos, 
conseguiu, apesar e a par dos confinamentos gerados pela pandemia, um dos maiores resultados 
líquidos dos últimos anos, consolidando assim uma folga e capacidade de envolvimento financeiro, que 
já está a permitir o anuncio, arranque e a conclusão de obras de que há muito o Concelho é deficitário 
neste ano eleitoral de 2021. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda apesar das opiniões politicas que atrás manifestámos, não podiam, não 
querem, nem nunca poriam em causa as contas em análise, pois entendem que contas são contas, e as 
mesmas são feitas por funcionários autárquicos, com o apoio dos eleitos, submetidas a parecer 
favorável de Revisores Oficias de Contas, e posteriormente submetidas ao Tribunal de Contas, razões 
mais que suficientes para votarmos favoravelmente o Relatório e Contas de 2020. 
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Os Eleitos do Bloco de Esquerda 
Moita, 25 de Junho de 2021” 
 

 
4 – 2ª Revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 09/06/2021: 

 
“A revisão aos documentos previsionais agora proposta resulta da necessidade de reajustar as dotações 
orçamentais e plurianuais da rubrica “Fundo Metropolitano de Transportes”, com as classificações GOP 
420.2 e orçamental 01.02/04.05.01.04, em resultado do acordo relativo ao financiamento do exercício 
pela Área Metropolitana de Lisboa das suas competências de autoridade de transportes, que se encontra 
em fase de apreciação e aprovação pelos vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa. 
Aproveitando esta modificação aos documentos previsionais e na ausência de rubrica que possa onerar 
a aquisição de edifícios, propõe-se também a criação da rubrica “Aquisição de Edifícios”, com a 
classificação orçamental 02/07.01.03.01.09. 
Desta feita, propõe-se que seja aprovada a revisão ao Orçamento Plurianual e Grandes Opções do Plano 
conforme mapas que se anexam e posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Esta proposta de revisão tem duas rubricas que são alteradas, do ponto de vista da sua dotação, uma no 
Fundo Metropolitano de Transportes, cujas explicações mais detalhadas reservou para a apresentação 
da proposta seguinte, que se trata de dotar o orçamento municipal com as verbas necessárias para 
poderem aprovar a proposta que virá em seguida, e a outra é para a eventualidade, porque não 
previram, inicialmente, no orçamento uma rubrica que lhes permita a aquisição de edifícios. Não se trata, 
neste momento, de mais do que a eventualidade, perante algumas oportunidades que possam surgir, 
para acautelarem a capacidade orçamental para poderem aproveitar essas oportunidades, caso se 
venham a concretizar. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais 
pretendesse intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 

 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; oito abstenções do PS. 
 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
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5 – Aprovação de acordo relativo ao financiamento do exercício pela Área Metropolitana de Lisboa das 
suas competências de autoridade de transportes 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
09/06/2021: 
 
“Considerando que: 

1. A área metropolitana de Lisboa é competente para a exploração do serviço público de transporte 
de passageiros desde logo nos termos dos artigos 7.º e 8.º do Regime Jurídico do Serviço Público 
de Transporte de Passageiros (RJSPTP), aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, no que 
toca ao serviço público de transporte intermunicipal que se desenvolva integral ou 
maioritariamente na sua área geográfica e ao serviço público de transporte inter-regional cuja 
competência haja assumido na sequência de contrato celebrado com outras autoridades de 
transportes;   

2. O Município da Moita delegou na ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA, através das deliberações dos 
seus órgãos municipais, datadas de 14.11.2018 e 30.11.2018, as suas competências enquanto 
autoridade de transportes do serviço público de passageiros municipal mediante a celebração, em 
18 de maio de 2019, de contrato interadministrativo de delegação de competências; 

3. As competências (próprias e delegadas) da ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA são exercidas em 
parte através dos quatro contratos de serviço público já outorgados com quatro operadores 
privados selecionados através de concurso público (Contratos de Serviço Público) para a 
exploração de uma rede de transporte público de passageiros, que compreende linhas inter-
regionais, linhas intermunicipais e linhas municipais; 

4. Nos termos dos Contratos de Serviço Público, os cocontratantes operadores do serviço público de 
transporte assumirão previsivelmente a operação do serviço público de transporte contratualizado 
durante 2022 (não antes do 2.º trimestre desse ano), o que, por seu turno, determina que o termo 
dos Contratos de Serviço Público venha a ocorrer durante o ano de 2029; 

5. A comparticipação dos municípios integrantes da ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA no 
financiamento do exercício por esta das suas competências enquanto autoridade de transportes 
(as competências por aqueles delegadas e as próprias) foi já objeto de deliberações do Conselho 
Metropolitano, em 17 de outubro de 2018 (edital n.º 29/CML/2018 e ata n.º 8) e em 18 de julho 
de 2019  (edital n.º 40/CML/2019 e ata n.º 7), nos termos das quais foi aprovado, para o ano de 
2020 e seguintes, um valor global de € 31 225 006 e, para 2021 e seguintes, um valor de 
financiamento adicional  de 11 906 577 €, de acordo com os critérios deliberados pelo Conselho 
Metropolitano; 

6. À semelhança do que sucedeu nos orçamentos do Estado para 2019 e 2020, a Lei n.º 75-B/2020, 
de 31 de dezembro, que aprova o orçamento do Estado para 2021, estabelece no artigo 304.º a 
atribuição à ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA, por dedução às transferências para cada um dos 
municípios que a integram, dos recursos financeiros necessários ao desempenho das suas 
funções de autoridade de transportes, estabelecendo, para 2021, o montante total de 
transferências de 31 225 005 € e fixando a sua repartição por município, em termos coerentes 
com o deliberado pelo Conselho Metropolitano; 

7. A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA deve agora assegurar a estabilidade e a garantia dos meios 
de financiamento necessários para o exercício das suas competências enquanto autoridade de 
transportes, em termos plurianuais, pelo menos durante a vigência dos Contratos de Serviço 
Público atendendo às obrigações neles assumidas perante os respetivos cocontratantes; 

8. A capacitação financeira da ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA é, por força dos artigos 115.º e 
122.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma consequência da delegação de competências 
na ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA pelo MUNICÍPIO DE MOITA, materializada na celebração do 
contrato interadministrativo de delegação de competências acima referido; 

9. Por outro lado, o Município da Moita por integrar a ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA, tem ainda 
obrigação de contribuir para as despesas desta que não sejam suportadas em outras fontes de 
financiamento, nos termos a deliberar pelo Conselho Metropolitano; 
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10. A repartição de encargos e compromissos plurianuais relativa ao financiamento da ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA por este Município, já anteriormente autorizada e deliberada nos 
órgãos municipais competentes, em sede de aprovação dos documentos previsionais, em 
coerência com a anterior deliberação do Conselho Metropolitano, que previa a repartição dos 
encargos contratuais em causa entre os anos 2021 a 2028, deve ser alterada à luz do calendário 
previsível de execução dos Contratos de Serviço Público, com repartição de encargos para os anos 
económicos 2021 a 2029; 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal da Moita nos termos e para os efeitos da alínea ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere: 

 Aprovar e submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos da alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de Acordo relativo ao 
financiamento do exercício pela Área Metropolitana de Lisboa das suas competências enquanto 
autoridade de transportes a celebrar entre esta e os municípios que a integram e que nela 
delegaram competências nos termos dos contratos interadministrativos de delegação de 
competências outorgados em 18 de maio de 2019, como é o caso deste município, nos termos da 
minuta constante do Anexo I à presente proposta; 

 Submeter à Assembleia Municipal a autorização, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
da alteração à despesa e compromissos plurianuais anteriormente autorizada pela assembleia 
municipal em sede de aprovação de orçamento e Grandes Opções do Plano, passando tal 
repartição de encargos e compromissos plurianuais a referir-se aos anos económicos 2021 a 
2029, nos termos que serviram de base à 2ª Revisão das Grandes Opções do Plano, devidamente 
aprovadas pelos órgãos municipais em reunião e sessão que antecederam a aprovação da 
presente proposta e constantes no Anexo II. 

Anexos: I - Minuta de acordo de financiamento; II – Mapa extraído da 2ª Revisão às Grandes Opções do 
Plano.” 

 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Pediu que lhe permitissem corrigir um lapso porque, inicialmente, não informou que a ausência do Sr. 
Vereador Joaquim Raminhos era justificada por motivos de saúde de um familiar. 
Sobre a proposta e procurando, de forma sintética, fazer a história deste processo desde o seu início, o 
regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros foi alterado em 2015, e veio, com essa 
alteração, transferir para as autarquias locais, municípios e para as comunidades intermunicipais ou 
áreas metropolitanas, um conjunto vasto de responsabilidades de tutela sobre a organização do serviço 
público de transporte de passageiros, particularmente, dos transportes rodoviários. Na sequência desse 
processo iniciou-se todo o desenvolvimento que conduziu como primeiro grande resultado, e marcante, 
porque foi um momento, efetivamente, profundamente marcante de uma transformação no serviço de 
transportes na Área Metropolitana de Lisboa, com a implementação do passe Navegante, do Navegante 
Metropolitano e dois dezoito Navegantes Municipais que veio, finalmente, concretizar algo que durante 
anos, sucessivos governos e maioria parlamentares foram considerando impossível, e foram impedindo 
que se alterasse um sistema que tinha já mais de trinta anos de delimitação das coroas, do então 
chamado passe social na Área Metropolitana de Lisboa, que excluía, designadamente, o território do 
concelho da Moita. 
Esta alteração significou, do ponto de vista de organização e de disponibilidade do passe, um salto 
gigantesco, uma vez que, o mesmo passe permite a qualquer utente deslocar-se em toda a área 
metropolitana, em todos os 18 concelhos da área metropolitana, e em todos os modos de transporte, 
com o mesmo tipo de transporte, a um preço que também ele parecia impossível de atingir face, aliás, 
aos preços que eram praticados pelos operadores. Por exemplo, no concelho da Moita, havia passes só 
para a ligação Moita-Lisboa, superiores a 100 € e que depois ainda exigiam um outro passe para a 
deslocação nos transportes de Lisboa, hoje tudo isto é feito com 40 €, e para muitos utentes, muitos 
passageiros, muitas famílias, isto representou o maior aumento do seu rendimento disponível em anos. 
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Em anos, e face ao que não tem acontecido de atualizações salariais, designadamente na função 
pública, representou, efetivamente, um aumento do rendimento disponível de grande importância. 
Mas, isto não vem sem a contrapartida e a contrapartida é a transferência para os municípios de 
responsabilidades nesta matéria que, até aí, eram do governo, eram do Estado português, e essas 
responsabilidades traduziram se, desde logo, para o município, num encargo anual na ordem dos 780, 
800 mil euros. Esta verba corresponde à que cabe à Área Metropolitana de Lisboa e que foi repartida 
através de um método de perequação que foi acordado entre todos os 18 municípios, que estima a sua 
área e a sua população, cujos encargos ultrapassam os 30 milhões de euros que a Área Metropolitana 
de Lisboa passou a disponibilizar para cofinanciar o sistema metropolitano de transportes rodoviários. 
Cofinanciar, neste momento, significa que o financiamento é tripartido com uma parte suportada pelos 
municípios através da área metropolitana, uma parte suportada pelo orçamento de Estado, através do 
chamado PART – Programa para o Apoio à Redução Tarifária, e o resto suportado pelas receitas 
tarifárias. 

Do ponto de vista formal, o que aconteceu foi que os municípios, porque o regime jurídico estabelece 
como autoridade de transportes os municípios para os transportes que circulam, exclusivamente, no 
território de cada concelho, e a Área Metropolitana de Lisboa, neste caso, para todos os transportes cuja 
circulação se opera em mais do que um concelho. Desde o início, entenderam, e foi uma posição 
unânime, e pensa que até óbvia, que uma gestão eficiente do sistema só podia ser feita na sua 
globalidade, porque haver uma gestão para uma linha de transporte que vai da Moita ao Barreiro e outra 
entidade gestora para uma linha de transporte que vai da Moita à Baixa da Banheira, com certeza, não 
iria dar bom resultado. 
Então, foi decidido por todos delegar as competências de cada município enquanto autoridade de 
transportes, nos termos da lei, na área metropolitana e passou a ser a área metropolitana a fazer a 
gestão de todo o sistema. Para isto, naturalmente, delegam-se as competências e assumem-se encargos 
financeiros que depois são vertidos nos orçamentos, e é essa a questão que os conduz à deliberação de 
hoje, porque os 18 municípios não tomaram a deliberação, exatamente, igual do ponto de vista formal. 
Alguns fizeram a previsão orçamental para os próximos anos para toda a vigência do sistema, outros 
fizeram apenas no limite daquilo que a lei determina para os orçamentos plurianuais, que são os cinco 
anos futuros, e mesmo os textos das deliberações foram diferentes. Quando o processo foi para o 
Tribunal de Contas, o resultado dos concursos que, entretanto, decorreram para a atribuição das 
licenças e da aquisição dos serviços de transporte em toda a região metropolitana, que vai entrar em 
vigor no final deste ano, do ponto de vista do início da circulação, o Tribunal de Contas, imediatamente, 
devolveu com perguntas, como é habitual fazer, e uma das questões que colocou foi o facto de não 
haver uniformidade nas deliberações de cada município. 
Então, a área metropolitana preparou uma deliberação tipo, um texto tipo, em que cada município e os 
órgãos municipais de cada um dos 18, aprove, exatamente, com o mesmo texto, exatamente, com as 
mesmas circunstâncias, e que cada um coloque para toda a vigência do processo, ou seja, para os sete 
anos, o valor que lhe cabe e que está estimado. É um valor estimado, e o valor estimado para o encargo 
do município é de 940 mil euros ano, portanto, quase um milhão de euros que este sistema custa aos 
munícipes da Moita, que é por um bom fim, sem dúvida, mas vale a pena assinalar o que ele significa do 
ponto de vista do esforço financeiro do município. O que se propõe é aprovar este novo texto da 
delegação de competências para a área metropolitana, incorporando aquilo que aprovaram na proposta 
anterior, que é a previsão plurianual do encargo financeiro, de acordo com aquilo que o Tribunal de 
Contas necessita para visar o processo. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais 
pretendesse intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão: 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 

Esta deliberação que vão hoje tomar aqui é, tão só, dar corpo a uma moção que votaram aqui nesta 
Assembleia, e que foi votada em todas as assembleias municipais da Área Metropolitana de Lisboa em 
2016, sobre o valor do passe social intermodal, e que se integrava numa campanha que o PCP lançou 



   Página 27 de 42 

onde defendia um passe social para todos os operadores, todas as carreiras, toda a área metropolitana, 
portanto, de 2016 até agora, foi possível criar este caminho que está a permitir uma autêntica revolução 
nos transportes metropolitanos, e isto tem relevância, tal como o Sr. Presidente da Câmara já referiu, 
para as famílias porque, com a redução dos custos dos transportes, há um aumento do rendimento 
disponível como, provavelmente, não houve neste século. Mas, este trabalho da Área Metropolitana de 
Lisboa representa também um esforço de modernização dos transportes coletivos na Área Metropolitana 
de Lisboa, de um modo como esteve no espírito da lei há alguns anos atrás, quando foi criada a 
Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa e que depois nunca teve poder efetivo, apesar de ter 
feito alguns trabalhos de caracterização. Na altura, por exemplo, uma das coisas que os levou no PCP a 
propor este passe social com estas características, foi porque existiam mais de seis mil títulos de 
transportes na Área Metropolitana de Lisboa, e com os preços que tinha, o que é algo incomportável. 
Portanto, este caminho, levou-os a esta revolução nos transportes coletivos rodoviários de passageiros 
na Área Metropolitana de Lisboa, um caminho de modernização com novos autocarros, com uma 
plataforma tecnológica que permite uma melhor gestão e comunicação com os utentes do serviço de 
transportes e, não de somenos importância, tem um papel ambiental que convém não desvalorizarem. 
Os transportes na Área Metropolitana de Lisboa têm um peso muito grande no consumo de energias e 
nas emissões associadas, que depois terão impacto no efeito estufa, sendo que no concelho da Moita 
são cerca de 60%, e o facto de terem mais transportes e melhores transportes a um preço acessível fará 
com que uma parte da população, e sabem que o que está previsto são mais carreiras e mais frequência 
nas carreiras dos transportes, portanto, permitem que mais famílias se desloquem de transporte e 
tenham esses ganhos ambientais, em termos de redução do consumo de combustíveis fósseis e em 
redução de emissões. 
Mas, esta revolução dá-se também num outro sentido, porque quando discutiram essa moção aqui, e 
não ateima, mas crê que, na altura, foi o membro desta Assembleia Municipal, Sr. Luís Chula, que disse 
que estavam de acordo e que a questão que tinham era como se financiaria, e aqui está uma parte de 
como se financia. Os municípios foram chamados a cofinanciar este esforço, e do ponto de vista da CDU 
muito bem, por isso é que irão aprovar esta medida, o governo teria que assumir uma parte, e assume, 
exatamente, com o PART, que do ponto de vista da CDU tem um problema por não ter receitas próprias e 
ser decidido orçamento a orçamento, o que no próximo ano será dentro deste contexto, mas daqui por 
quatro ou cinco anos não sabem como é que vai ser, por isso há alguma incerteza neste financiamento, 
mas há uma outra parte que faz muita falta a um sistema de transportes que é trazer as pessoas para o 
sistema de transportes, porque o facto de terem mais pessoas nos sistemas de transportes faz com que 
ele tenha mais receitas, mais receitas diretas em títulos de transporte, e até defendem que os 
transportes devem ser, tendencialmente, gratuitos, e há exemplos no país e no estrangeiro de cidades 
que estão a tornar os seus transportes gratuitos, mas existem outras receitas que são indiretas, pelo 
facto de as pessoas utilizarem os transportes, sendo o caso da publicidade óbvio, e a Área Metropolitana 
de Lisboa está a trabalhar nesse sentido, para ter receitas de publicidade não só nos autocarros como 
nas paragens e nas zonas intermodais. 
Isto é uma revolução porque inverte, exatamente, um ciclo nos transportes coletivos do nosso país, onde 
não há investimento há muitas décadas. Agora, têm o Tribunal de Contas a analisar a compra de 
comboios, mas os últimos comboios que forram comprados em Portugal por exemplo, foram comprados 
ainda nos anos noventa pela CP e entregues à exploração privada pela Soflusa, portanto, aqueles 
comboios são do Estado, são de uma empresa pública, e estão a ser explorados para dar lucro a uma 
empresa privada, e não foi feito muito mais em termos de transportes. Há alguns exemplos muito 
interessantes de âmbito municipal, como é o caso do Barreiro que, em 2017, ainda com o anterior 
executivo, renovou completamente a sua frota municipal de autocarros a gás natural, Lisboa fez uma 
coisa com a Carris, e mais alguns, mas, regra geral, tem havido um desinvestimento muito grande nos 
transportes coletivos em Portugal, o que leva a que as pessoas se afastem do transporte coletivo e 
utilizem, cada vez mais, o transporte individual, e este processo que estão agora a decidir financiar vem 
a partir desse ciclo e isso é fundamental para o desenvolvimento do pais. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
 

 
6 – Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2021 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 09/06/2021: 

 
“O atual modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e 
execução orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de 
trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços, nestes termos foi 
em reunião realizada em 23 de Novembro de 2020, deliberado pelo executivo Camarário, aprovar a 
proposta de mapa de pessoal para o ano de 2021, posteriormente aprovada em sessão da Assembleia 
Municipal realizada em 03 de dezembro de 2020. 
Informam os serviços que, tendo em conta a diversidade de tarefas realizadas pelos Departamentos de 
Administração e Recursos Humanos e Obras e Serviços Urbanos e Divisão de Administração Urbanística, 
nas suas variadas vertentes, torna urgente dotar estes departamentos de pessoal Técnico Superior, 
Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, por forma a dar cumprimento às competências e 
atribuições do Município nas respetivas áreas, considerando designadamente o grande volume de 
trabalho existente aliada à saída de trabalhadores. 
Neste sentido, e tendo em conta o número de trabalhadores existentes no Mapa de Pessoal nas 
carreiras referidas, verificam-se grandes dificuldades na gestão dos recursos humanos, para as tarefas 
acima descritas. 
Assim, de forma a garantir em permanência o bom funcionamento de todos os serviços, propõe-se a 
criação de 1 lugar de Técnico Superior - Engenheiro Civil; 1 lugar de Técnico Superior - Arquiteto; 3 
lugares de Assistente Técnico; 15 lugares de Assistente Operacional: 2 cabouqueiro, 1 canalizador e 12 
Serviços Gerais; a incluir no Mapa de Pessoal de 2021. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de alteração ao mapa de pessoal a aprovação da Câmara 
Municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 
do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Há pouco esqueceu-se de dizer uma coisa que a intervenção do Sr. João Figueiredo o recordou, e porque 
é curioso e vale a pena atentarem nisso, o Tribunal de Contas exige que os municípios expressem o seu 
compromisso para os sete anos de duração do processo, inscrito em orçamento plurianual, mas é 
curioso que não faça o mesmo em relação ao governo e que, no caso do governo, seja decidido ano a 
ano no orçamento de Estado. Não há nenhum compromisso para o ano seguinte, pelo que fica apenas 
este registo. 

Em relação ao mapa de pessoal, como sabem, têm uma idade média dos trabalhadores já bastante 
avançada e isso tem dado origem a aposentações em número elevado, algumas acabam por ser 
esperadas, outras nem tanto, também a intensidade do trabalho, aquilo que vem acrescendo, e até já a 
pensar naquilo que vem no futuro com a transferência de competências, leva-os à preocupação de 
precisar de reequilibrar os quadros e de admitir mais pessoal do que aquele que tinham previsto quase 
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há um ano atrás, quando aprovaram o orçamento que, como sabem, é preparado em setembro ou 
outubro de cada ano, e porque pensam que não devem esperar por essa altura para atualizar o mapa de 
pessoal, fazem-no agora permitindo iniciar os processos concursais e resolver mais rapidamente as 
carências que têm. Esta alteração ao mapa de pessoal visa a criação de lugar de técnico superior de 
engenharia civil, outro lugar técnico superior para um arquiteto, três lugares de assistente técnico e um 
número significativo de lugares de assistente operacional, no caso, quinze lugares de assistente 
operacional. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais 
pretendesse intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 

 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, nove abstenções, sendo oito do PS, uma 
independente. 
 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 
 

 
7 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Porque o relatório da atividade neste período foi entregue a todos não vai, naturalmente, reproduzir, nem 
sequer tentar, tudo aquilo que nele se diz, mas apenas referir alguns aspetos que merecem registo. 

Neste período realizaram-se as comemorações do 25 de Abril, embora a última sessão da Assembleia 
tenha ocorrido nesse mesmo período a referência no relatório é feita agora, e quis destacar a forma 
como o 25 de Abril foi assinalado, adaptado às condições que a pandemia lhes impõe, mas não 
deixando de fazer uma comemoração presencial, com uma presença massiva do movimento associativo 
e das forças vivas do concelho, e não deixando porque, de facto, é imprescindível que se continue a 
comemorar o 25 de Abril, não como data meramente festiva, não de uma forma um pouco asséptica 
como algumas forças políticas no país comemoram, assinalam e se referem ao 25 de Abril, mas sim 
vincando aquilo que foram os seus valores e aquilo que está por cumprir desses valores no país, que 
continua a ser ainda muita coisa. 
Sobre a evolução da situação da crise sanitária da pandemia no concelho, neste momento, estão numa 
situação de crescimento dos números da doença, é um crescimento que se expressa em toda a área 
metropolitana, como todos têm acompanhado nas notícias e nas informações que vão saindo sobre isso, 
e com uma perspetiva que, infelizmente, não pode ser muito otimista. Como todos os especialistas 
destas matérias têm referido abundantemente na comunicação social nas últimas duas, três semanas, o 
crescimento da pandemia, da forma como está, com certeza, vai continuar a acontecer ainda durante 
algumas semanas. Não é fácil travar e inverter, portanto, não se pode nem se deve pensar que será 
muto em breve que vão inverter esta situação, e isto já começou a ter consequências do ponto de vista 
das regras do chamado desconfinamento, mais apertadas em três municípios da área metropolitana, 
mas para todos os outros também já há consequências a partir da meia-noite de hoje, com restrições 
adicionais em relação àquilo que vigora neste momento aos horários de funcionamento do comércio. E, 
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se a situação se mantiver e o crescimento destes números continuar, mais restrições poderão vir a 
ocorrer, à semelhança do que, neste momento, já acontece com três concelhos da área metropolitana, 
como referiu. 

Não sabe se repararam, mas olhando para aquele mapa colorido que a Direção-geral da Saúde divulga 
sobre a situação nos concelhos do país, a mancha em torno de Lisboa está a crescer, significando que a 
situação não está, de maneira nenhuma, em vias de se inverter. Para além dos dezoito municípios da 
área de Lisboa, os dois limítrofes que já estavam antes, Arruda e Sobral, também já têm Santarém, 
Torres Vedras, etc., portanto, um conjunto de municípios limítrofes da área metropolitana, indicando que 
o crescimento da pandemia, de facto, está a alastrar em todo o país, bem como já têm a situação do 
Algarve e do Porto no mesmo sentido, e isto implica a indispensabilidade de se manterem todas as 
cautelas e de se cumprirem todas as recomendações. A situação, apesar de tudo, é diferente, porque 
hoje já têm uma percentagem significativa da população vacinada e estes números estão concentrados 
nas camadas mais jovens da população, o que implica efeitos um bocadinho menos severos, quer do 
ponto de vista dos internamentos, quer do ponto de vista dos falecimentos, pelo que a situação é 
diferente do início deste ano e durante o ano passado, mas isso não pode significar, naturalmente, 
abrandar as medidas e, neste momento, é preciso um esforço acrescido para travar o crescimento das 
infeções. 
De assinalar o funcionamento do centro de vacinação que tem estado a um bom ritmo, ainda que ache 
que, no geral, era preciso acelerá-lo, não só na Moita, como em todo o país, era preciso acelerar mais a 
vacinação porque é a grande arma, a verdadeira e única arma que têm para travar a pandemia, mas 
para acelerar eram preciso mais recursos, mais meios, mais vacinas, e isso, infelizmente, não está a 
acontecer e o ritmo, sendo bom, é o que é, e a continuar e a não se alterar significa que, durante vários 
meses, ainda vão continuar a acontecer as vacinações e que terão ainda uma percentagem elevada da 
população não protegida. 
Sobre a atividade municipal quis destacar a tentativa de retorno, e o retorno, da atividade dos 
equipamentos culturais e desportivos, naturalmente, com restrições, com muitas limitações, como todos 
conhecem, das regras que estão estabelecidas, mas ainda assim os equipamentos voltaram a funcionar, 
voltaram a ter atividades, e isso é, realmente, algo que ambicionavam poder acontecer e que estão a 
fazer com todas as condições de segurança exigidas, mas, fundamentalmente, aquilo que, neste 
momento, marca a atividade municipal são o vasto conjunto de obras que estão no terreno. 
Estas obras resultam de três situações, por um lado, o cumprimento das candidaturas ao quadro 
comunitário Portugal 2020 que, como já aqui referiu anteriormente, iniciou tarde, por isso vai acabar 
tarde, e por isso, na Moita como em muitos outros pontos do país, neste momento, estão a acontecer um 
volume significativo de obras, porque os tempos das candidaturas, dos projetos, dos concursos e da 
execução assim o determinaram. Têm obras muito importantes, que já foram referidas na intervenção da 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, em Alhos Vedros, na Baixa da Banheira, na Moita está 
para se iniciar uma obra na caldeira, portanto, um conjunto vasto, quer do ponto de vista do território, 
quer do ponto de vista do volume financeiro que é muito significativo. 
Depois têm outras obras iniciadas ou prestes a iniciar que têm a ver com operações e com decisões que 
tomaram há dois anos, quando decidiram que tinham as condições financeiras e de sustentabilidade 
para avançar para objetivos que, até aí, não tinham podido atingir, designadamente, a construção da 
piscina na Moita, e também um programa de repavimentações em todo o concelho que está, neste 
momento, a bom ritmo em vários pontos do concelho. O concurso da piscina decorreu, a obra foi 
adjudicada e está, neste momento, em processo de obtenção do visto do Tribunal de Contas 
Têm também a decorrer outras obras que se relacionam com competências da administração central, 
uma resultante de candidaturas, outra de um contrato-programa com o governo, que é o caso do centro 
de saúde da Baixa da Banheira, cuja obra sofreu impactos resultantes da pandemia e esteve parada logo 
no início da pandemia. Neste momento, já é claro que não vai cumprir os prazos inicialmente previstos 
para a sua conclusão, no entanto, a obra está a decorrer, estão a acompanhar e estão a pressionar de 
forma muito permanente para que os prazos acelerem e o trabalho decorra com o melhor ritmo possível, 
mas a resposta que têm obtido por parte da empresa nem sempre é a que desejavam. 
O outro conjunto de obras que merece uma referência, por boas e por más razões, tem a ver com a 
substituição das coberturas nas escolas do concelho que, como se recordarão, o governo português 
anunciou o ano passado que tinha há alocado fundos do Portugal 2020 para a substituição de 
coberturas e que esses fundos estavam disponíveis para candidaturas pelos municípios para a execução 
das obras. Este processo de desresponsabilização do Estado mereceu, na altura, crítica, e continua a 
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merecer, porque esta é, de facto, uma responsabilidade do ministério da Educação, do Estado 
português, do governo português, uma obrigação antiga, totalmente incumprida no concelho, e em 
grande parte do país, em que na maior parte das escolas nada foi feito ao longo de muitos anos nesta 
matéria, e agora a única coisa que o governo faz é dizer “bom, está aqui X milhões de euros numa gaveta 
do quadro comunitário, se quiserem vão lá buscar e façam a obra”, e disse, várias vezes, que os 
financiamentos eram a 100%, e os municípios que concorressem porque o financiamento era a 100%. 
No entanto, assim que saiu o aviso de abertura, em vez da referência aos 100% vinha logo o valor de 
referência de 55€/m2, e na altura tomaram a posição que tornaram pública e contactaram com os 
membros do governo dizendo que aquele valor não cumpria aquilo que tinha sido anunciado, e por 
aquele valor não era possível efetuar as obras de remoção do amianto, mesmo limitando-se, como 
estava estipulado, estritamente a esse trabalho, ou seja, nenhuma outra intervenção na escola ser feita, 
independentemente de ter paredes negras, tetos a cair ou outras coisas, a verba é só para substituir a 
cobertura, não é para mais nada, mas mesmo nessas condições os 55€/m2 apresentados como valor de 
referência eram manifestamente insuficientes. Então o governo aproveitou para reafirmar que eram os 
100% e umas semanas depois fez uma alteração ao aviso, em que deixou de referir a verba dos 55€ e 
passou a referir uma verba de 71€. Se, como aqui alguns gostariam, tivessem ficado caladinhos e 
submissos, se calhar, tinham mesmo ficado pelos 55€, o que significaria que o financiamento não teria 
passado da ordem dos 50%, ou nem isso, do valor da obra, mas o governo reconheceu que o valor de 
55€ era insuficiente e alterou. 
Apesar das dúvidas que aquele valor seria, efetivamente, suficiente, ou não, entenderam que deviam 
assumir, avançaram com as candidaturas, foram aprovadas, avançaram com os concursos, foram 
realizados, obtiveram os vistos do Tribunal de Contas e iniciaram a obra. Do ponto de vista da obra, está 
a decorrer, nalgumas escolas do 1º ciclo já foi executada, na escola secundária da Baixa da Banheira 
está quase concluída, porque depende das condições de cada escola que, naturalmente, são diferentes, 
e foi possível, no caso da escola secundária, dada a dimensão dos pavilhões, fazer a substituição num 
pavilhão em cada fim de semana e a empresa conseguia, no sábado e no domingo, retirar a cobertura e 
substitui-la imediatamente, enquanto noutras escolas em que as coberturas têm uma amplitude 
diferente já não era possível fazer isso, pelo que onde foi possível as obras já avançaram e estão muito 
perto da conclusão, onde não foi possível iniciar-se-ão agora com o final do ano letivo, portanto, o 
município está a fazer e está a fazer o que o governo não fez. 
Concluindo, o governo faltou à sua palavra, faltou ostensivamente à sua palavra, porque contas feitas às 
candidaturas aprovadas, o financiamento, nalguns casos, vai aos 80%, noutros casos fica na ordem dos 
60%, portanto, tudo somado, em cerca de um milhão e meio de euros na intervenção das substituições, 
o município da Moita tem que pôr, do seu orçamento, perto de 400 milhões de euros. O governo faltou à 
sua palavra, o financiamento não foi a 100% e acha que isto merece ser denunciado porque não só não 
cumpriram aquilo que eram as suas obrigações e as suas responsabilidades, como não fizeram nada a 
não ser criar uma verba no orçamento de Estado. Não fizeram concursos, não fizeram projetos, não 
fizeram nada. O ministério da Educação não tem acão absolutamente nenhuma a não ser assinar uma 
declaração que passou aos municípios a autorizar a intervenção nas escolas, e naquilo que se 
comprometeram formalmente, financiar a 100%, não cumpriram. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais 
pretendesse intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o relatório à discussão: 
 

Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Porque é dever de todos os que aqui estão tudo fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
tem umas questões, e quem conhece o trânsito na Moita sabe, com certeza, aquilo que vai falar. Quem 
tem que passar diariamente no cruzamento da rua 25 de Abril de 1974 com a rua da Paz ou no da rua 
José Manuel Pinho Rego com o da rua da Paz, muitas vezes, porque o fluxo de trânsito na rua da Paz é 
tão intenso, o sinal verde fica parado e as pessoas ficam paradas quando abre o verde para os outros. 
Sobre o largo que foi feito quase em cima da parte sul da caldeira, pensa que não houve o cuidado, na 
altura, de deixar um espaço que permita dois sentidos ente a caldeira e o largo, o que para além de 
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beneficiar fazia com que muitas das viaturas que têm que entrar na rua Santos e Silva seguiam 
diretamente à rotunda do Matão, não congestionando o trânsito ou aliviando o centro da vila. 
Há cerca de dois anos a Câmara criou, e bem, estacionamento junto à socorquex, e com isso um sentido 
único na rua da Classe Operaria, e compreende a razão disso ter acontecido, no entanto, esse sentido 
único na rua da Classe Operária, em horas mais tardias, é um convite a que as pessoas não respeitem 
porque vêm a horas tardias da estação de automóvel e ao passarem entre a socorquex e o Intermarche 
pode, de um momento para o outro, ver o carro imobilizado e ser assaltado, portanto, pensa que o 
sentido único faz todo o sentido, mas das tantas às tantas, a partir daí dois sentidos para que as 
pessoas não fiquem sujeitas a esse perigo, e quem vem da estação a horas tardias sabe do que está a 
falar. 
Sobre duas situações um bocado bizarras no jardim Conde Ferreira, na Moita, que conhece bem e nos 
anos sessenta brincava lá, e que sempre teve o piso em terra batida, de um momento para o outro, em 
cima da terra batida foi colocado um material usado na construção civil que é a brita. Brita em cima da 
terra de um jardim nunca viu, deve ser único no mundo. Porque isto origina que as crianças não podem 
brincar ali, que as pessoas com mais idade tenham uma dificuldade tremenda, e agora no verão, com 
sapatos de solas mais finas, é impossível andar neste jardim, perguntou porque é que isso aconteceu e 
se equacionam a possibilidade de devolver a normalidade ao jardim Conde Ferreira, na Moita. 
Por último, no jardim Conde Ferreira, na Moita, têm ainda uma outra situação que também é difícil 
perceber o que é que aconteceu, mas que também pode ser corrigido, porque quem atravessa uma das 
passadeiras ao chegar ao outro lado volta para trás porque têm os contentores da Amarsul na estrada e 
o contentor da Câmara no passeio, ou seja, as pessoas não passam, ou vão para a estrada ou têm que 
voltar para trás. Pensa que estes contentores deviam ser deslocados vinte metros para onde está o 
mural e onde existe muito espaço, porque a segurança das pessoas é mais importante que um mural, 
seja ele de que partido for. 
 
Tomou a palavra Renata Rosa do PS 
Interveio em conformidade com o texto infra: 
“Em consequência das obras que se encontram a decorrer no largo do Descarregador, em Alhos Vedros, 
pretendemos saber se esta zona vai ser apenas pedonal ou se vai ter estacionamento. 
Conclui-se que no passeio estão a ser colocadas bases para luminárias. Se assim for, qual é a alternativa 
para os peões, incluindo-se aqui também crianças e idosos. 
Vivemos num mundo em que nos preocupamos com o bem-estar das pessoas e, neste caso, estamos a 
condicionar o acesso das mesmas a este espaço. Este tipo de atitude leva-nos a pensar que para a 
gestão autárquica deste concelho os cidadãos não são uma prioridade.” 
 
Tomou a palavra Luís Morgado do BE 
Interveio em conformidade com o texto infra: 

“Aqui há dias, por solicitação de um munícipe habitante da Fonte da Prata, fizemos uma visita guiada por 
ele pelo local, diga-se, num local aprazível, bem infraestruturado e muito frequentado, onde se registou o 
seguinte. 
Encontrámos mobiliário urbano, bancos e floreiras degradados por ausência clara de manutenção. 
Encontramos sistemas de rega desregulados, aspersores sem funcionar e assim muitos espaços de relva 
e outras plantas em secura. 
Encontrámos também floreiras retiradas, ou seja, estruturas de ferro de locais enterrados que 
inicialmente se previa, com certeza, ali vir a ter espaços de sombra. 
Opções de plantio erradas, como plantar, por exemplo, uma magnólia a centímetros do empedrado, 
árvore com água próxima que se desenvolve e ali fica as raízes à superfície, ou ainda um jacarandá 
emparedado em caldeira decorativa onde fica anão e morre, ou cresce em dois centímetros de água. 
Também em relação à iluminação, verificaram-se alguns registos, pois após as alterações para o uso de 
lâmpadas led fez acontecer que em algumas ruas só os candeeiros de um dos lados acendem. 
Nos espaços ajardinados a iluminação não expande, tendo apenas um pequeno cone quase ao total do 
candeeiro. Existem alguns candeeiros até em mau estado, mesmo em perigo de ruir junto à base, por 
efeito da urina dos cães. 
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Não nos referimos às ervas poi se, por um lado, a pandemia alterou o funcionamento dos serviços, por 
outro, as silvas fizeram já crescer o que ainda se cortou em maio, no entanto, observam-se situações 
relativas à manutenção cuja carência é muito anterior à pandemia. Ali na Fonte da Prata, como em 
outros espaços similares no concelho, não faltam exemplos. 
Nós, que ao invés de outros nesta Assembleia, sempre aprovámos o quadro de pessoal, aliás ainda hoje 
mais um exemplo, há membros desta Assembleia que, normalmente, ou não votam ou abstêm-se, 
conscientes até que existem vários serviços cujos recursos humanos estão longe de um organigrama de 
excelência, acreditamos que, para além disto, existem dificuldades de organização e planeamento em 
algumas frentes. Em alguns casos, consideramos até que deveria haver alterações profundas porque o 
crescimento de alguns espaços verdes, nomeadamente, e estou-me a referi aos jardins, como, por 
exemplo, a adoção de equipas permanentes para a manutenção das maiores áreas de jardim no 
concelho, gerando conhecimento, apego e capricho, ao invés do natural desprendimento e improviso que 
se manifesta, tendo em conta que vai àquele trabalho, vai a outro, a pessoa, às tantas, não consegue ter 
uma cadência. 
Nesta área não falta quem sabe, e conhece muitos, eu próprio já recorri ao saber de alguns dos 
trabalhadores da Câmara por causa de trabalhos de jardinagem porque, nos últimos anos, também foi 
jardineiro, e alguns ajudaram-no e não há lá falta de saber, porventura, haverá trabalhadores recentes 
naquela atividade que necessitem de formação, isso é outra coisa, mas também é necessário. 

Ás vezes, diz-se que o exemplo vem de cima, ora o executivo da Câmara tem um presidente e oito 
vereadores, mas nem a todos foram distribuídos pelouros e o que se constata é que a maioria das 
atividades da Câmara e, exatamente, as mais trabalhosas e de maior responsabilidade, estão 
concentradas em quatro deles, isto quando os eleitores, o povo do concelho, elegeu no mesmo dia e à 
mesma hora nove pessoas. 

No Bloco existe o hábito de se dizer que os problemas em democracia só se resolvem com mais 
democracia. Connosco só quem se recusasse não teria pelouro, todos teriam de assumir tarefas e 
responsabilidades, era o que mais faltava dar folga a quem, sem confessar, pretendesse andar quatro 
anos a fazer propaganda porque lhe convinha à conta do município.” 
 

Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira 
Porque acha que merece destaque, parabenizou a Câmara e toda a comunidade educativa pela 
excelente Feira de Projetos Educativos, que foi feita como foi feita, mas que envolveu muita gente, com 
muita criatividade e que mostra que o concelho tem mesmo futuro e que o que aqui se faz faz-se muito 
bem feito, e o futuro é de quem o faz, 
Depois parabenizou a Câmara Municipal da Moita e todas as freguesias por terem conseguido manter a 
atividade cultural deste concelho com segurança, possibilitando que os munícipes pudessem usufruir 
dos espetáculos, que os artistas locais pudessem trabalhar e não ficarem confinados com medo de um 
vírus que vai ficar, com toda a responsabilidade, sem provocar ajuntamentos desnecessários e 
abandalhados, que até viram com a promoção por alguns políticos de destaque em Portugal. Ainda agora 
ouviram um alto dignatário do pais dizer para o pessoal deixar os confinamentos para trás e seguir em 
força, o que acha lamentável. mas também ouviram o Presidente da República dizer que iriam ficar com 
a Liga dos Campeões, que ninguém queria, que ia ser uma maravilha, e foi o que foi. Mas, também 
ouviram o Presidente da Câmara de Lisboa, de forma irresponsável, o que também é normal, dizer que 
não sabia nada do Sporting e daquela brincadeira toda que aconteceu. Aqui na Moita não aconteceu 
nada disso, e também não tem conhecimento que na Moita se entregue dados de pessoas a embaixadas 
estrangeiras e a coisas do género, porque são sérios. 
Sobre compromissos eleitorais e sobre a capacidade das pessoas, ficou aqui provado, cabalmente, que a 
Câmara Municipal da Moita e as autarquias da CDU não só cumprem o programa eleitoral como até 
fazem mais, e há uma coisa que fica mesmo provada, que é o facto que aquilo que dizem, fazem, ao 
contrário de outros. Mas, também ficou provado que, infelizmente, cada vez que alguém da CDU faz uma 
intervenção mostra estudo, trabalho, honestidade, competência e, infelizmente, o que vem dos outros 
lados não é bem assim, com afirmações fora do contexto, sem um pedido de desculpas que seja quando 
se diz que não é assim e é assim, e assim é difícil. Não há futuro com quem diz uma coisa que não é 
verdade e não assume. Não há futuro em democracia com arrogância, porque até podem falar com um 
tom mais alto, mas se lhes provarem que estão enganados dizem-no em seguida. 
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Há, muitas vezes, uma falta de respeito pelos trabalhadores desta autarquia e de outras, porque, às 
vezes, para fazer jogo político e para atacar as opções políticas da Câmara diz-se mal do trabalho e das 
pessoas que o executam, muitas delas com condições, às vezes, complicadas. Aqui, até discorda do Sr. 
Presidente da Câmara e dizer uma coisa que acha que tem eu ser dita, porque têm trabalhadores com 
alguma idade em todo o lado, excelentes, muitos deles, às vezes, até estando doentes vão trabalhar 
porque vestem a camisola, e não é a camisola da CDU, é a do município, que é o que gostava de ver, e 
pediu desculpa, mas tem direito a opinião, em alguns eleitos da Câmara. Veem alguns eleitos da Câmara 
que só fazem é destruir, não mostram a opção política que têm, dizem mal de tudo, às vezes, 
desinformando e, às vezes, ofendem os trabalhadores. Uma coisa é o jogo político, outra coisa é dizer 
mal dos trabalhadores, e quando se diz que um serviço não funciona ou que devia ser assim e assado, e 
muitos dos serviços funcionam com este esforço dos trabalhadores, com a organização deles, estão a 
dizer mal dos trabalhadores. Depois podem gritar e agradecer aos trabalhadores porque é dia do serviço 
público, mas quando fazem afirmações como as que já ouviram aqui estão a dizer mal dos trabalhadores 
da Câmara, e também já ouviram, e bem, que é preciso mais trabalhadores na Câmara. E até era preciso 
que algumas leis fossem mudadas para se poder ter mais trabalhadores na Câmara, mas também era 
preciso que o paradigma de Portugal fosse mudado porque, como sabem, durante anos, e agora 
também, o que tem havido é uma asfixia do poder local, quanto a si, democrático, para contratarem 
empresas privadas para concessionar a água. Como há bocado o seu camarada e Presidente João Lobo, 
enunciou, e muito bem, a história toda da Limarsul até à privatização da EGF, e isto é uma tentativa clara 
de privatizar serviços públicos para o negócio. 
Para que percebam, uma empresa que lhes é muito querida, que quando era pública funcionava muito 
melhor e que agora foi vendida aos chineses, que se chama EDP, está há quase vinte dias, há dezoito 
dias, para arranjar uma avaria na iluminação pública na rua 1º de Maio, com reclamações da Junta, dos 
m oradores, da Câmara, e os senhores disseram que não tinham lá reclamações e que aquilo era um 
problema para a plataforma eletrónica. Não tinham reclamações e então desconheciam a avaria, e é 
mentira, porque foi posta na plataforma, houve telefonemas e têm aquilo apagado há dezoito dias, 
Dezoito dias, e isto, quanto a si, por uma razão simples, porque aquilo é gerido pelos chineses e sabem 
lá eles onde é que é a rua 1º de Maio e querem lá eles saber. Antigamente, uma avaria destas, às vezes, 
arranjava-se no dia, agora eles vão ver, é ali, é ali, só vem o subempreiteiro do subempreiteiro arranjar 
quando têm uma economia de escala para ganhar algum, mas aquilo é um serviço público e a 
iluminação pública é algo que deve ser púbica e gerida para o interesse público, não do privado, e 
quanto dos chineses, mas podia ser russo, israelita, o que fosse. 

O caminho que este país levou foi para dar lucro a privados, e como não tem medo das palavras e 
porque há bocado falava-se aqui da Monta-Engil, como se a Mota-Engil fosse dona do país, e sem querer 
acusar ninguém, o que detém é que depois saltam do governo e vão para a Mota-Engil. Já há lutas em 
alguns partidos não para as pessoas serem candidatos à câmara ou a vereadores, mas para irem para 
as empresas de água, públicas, no norte, porque ganha-se mais e tem-se menos chatices, e no centro, 
portanto, está aqui qualquer coisa que não está bem e qualquer democrata que diz defender a sua terra 
tem que verificar que isto é verdade. São criadas dificuldades às autarquias para contratar empresas, 
quando os serviços deviam ser exercidos pelos trabalhadores, que não conseguem e cada vez mais o 
paradigma é outro, mas é um paradigma errado e aí perdem todos. 
Por último, reiterou os parabéns à Feira de Projetos Educativos, que deve ser acarinhada por todos e a 
forma como é feita deve mesmo ser valorizada, com o envolvimento da comunidade, e a isto chama-se 
democracia participada. Ou, por exemplo, como o seu camarada João Figueiredo falou, o acontecimento 
de hoje, de haver crianças a escrever e a fazer história, como ouviu e aconselha a todos que oiçam, 
crianças com um sentido de defesa da sua terra como muitos adultos não têm, a valorizar o estuário, a 
biodiversidade, a defender um caminho sustentável, o turismo e atividades económicas e devem 
combater os maus usos, e aqui acrescenta, como o aeroporto do Montijo. Crianças a dizer isto, e isto é 
cidadania, mas também têm que valorizar o facto de isto ser feito não por vontade de um, ou dois, ou 
três, ou quatro, mas por aquilo que realmente importa, por um coletivo onde cabem todos, de vários 
partidos, sem partidos, do Benfica, do Sporting, das escolas da Moita, da Baixa da Banheira, do Vale da 
Amoreira, de Alhos Vedros, cabem todos, e quanto a si esta é a força do concelho da Moita, que 
consegue fazer coisas extraordinárias com toda a gente e nunca sequer desiste, mas quando têm eleitos 
que só veem o mal, a dar machadadas na construção deste caminho, quando têm é que apresentar 
ideias diferentes e lutar por elas, mas não, só veem mal, porque este concelho tem problemas, mas 
também tem muita coisa boa e as pessoas são o melhor que têm, pelo que terminou a valorizar os 
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trabalhadores da Câmara e manifestar solidariedade para com eles, quando lê e ouve ataques 
desmesurados a coisas sem sentido. 
 

Tomou a palavra Carmem Lima do PS 
Informou que a senhora Mariana Ribeiro, da Barra Cheia, a questionou sobre o cheiro nauseabundo que 
se faz sentir no aterro sanitário e a falta de passeios na Barra Cheia e nos Brejos da Moita. 
Outra situação que quis reportar e que é uma questão de saúde pública, e sabe que não gostam muito 
de falar das Arroteias, mas nas Arroteias, neste momento, estão-se a debater com um problema de ratos 
e ratazanas que, inclusive, saem de dentro das sanitas durante a noite, e não sabe que providências é 
que a Câmara tomou relativamente à desratização, pelo que apenas pretende informar e não criticar. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Interveio em conformidade com o texto infra: 

“Conforme já foi referido em reuniões anteriores, existem pavimentos bastante degradados em várias 
artérias do nosso concelho, arruamentos e estradas municipais, pelo que se pergunta porquê de só 
agora, a dois meses das eleições autárquicas, a autarquia ter dado sinais de que se pretende proceder à 
sua reparação, uma vez que os mandatos são de quatro anos. 
Existem em vários locais placards de propaganda da gestão da Câmara, onde define que a recuperação 
dos pavimentos poderá levar até 300 dias, pelo que esta Assembleia gostaria de saber se a contagem 
desses dias já foi iniciada ou se iniciará apenas aquando das eleições autárquicas que terão lugar em 
2025 ou 2026. 
Porque será que as obras a decorrer no Rosário arrancaram numa altura em que perturbam quem nos 
vem visitar, assim como afastam potenciais clientes da restauração local. 

Parabéns por já se ter iniciado a reparação da estrada dos Quatro Marcos, mais vale tarde do que nunca. 
Já agora, após a reparação, ao fim de quantos meses é que será reposto o pavimento? 
Lembro ainda que no Chão Duro, na estrada do Esteiro Furado, existe uma situação idêntica à estrada 
dos Quatro Marcos, onde as raízes estão mais altas que o pavimento. 
O investimento feito pelo ALDI na freguesia de Alhos Vedros é importante para o nosso concelho, sem 
dúvida, mas esta Assembleia gostaria de saber se a autarquia criou algum plano com vista a reduzir a 
passagem de camiões pela vila da Moita ou de Alhos Vedros. 
Também sabemos que algumas melhorias ao nível de pavimentos ou mesmo de ciclovias só se fazem 
quando alguns privados com vontade de aqui investir pagam. 

Lamentavelmente, as ervas daninhas existentes em alguns passeios das nossas ruas só são arrancadas 
após denúncia nas redes sociais.” 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Lamenta profundamente que algumas pessoas vejam mais as redes sociais do que os relatórios da 
Câmara Municipal e, se calhar, por isso não têm conhecimento de algumas coisas que acontecem no 
concelho, mas porque o leu, quis perguntar algumas coisas que lhe interessavam saber, nomeadamente, 
em que ponto é que está o projeto de construção do centro de recolha de animais e também como é que 
está a execução do plano municipal de asfaltamentos. 
 

Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Antes de referir as suas questões quis dizer que é sempre bom quando há arte na rua, e a arte de um 
mural é uma coisa fantástica que é apreciada, e o concelho tem um artista a participar numa atividade a 
nível da AML, que fez um mural na cidade de Lisboa, e outro artista que fez um mural no Vale da 
Amoreira, e há outros artistas que há cem anos andam a pintar murais, que são os militantes do Partido 
Comunista Português, o que também não é novidade no país e, de facto, aquela parede esteve ali suja e 
estragada tanto tempo, e supõe que seja uma parede privada, e agora que tem um mural arranjam uma 
solução de ordenamento para o território naquela zona. É importante a chamada de atenção para a 
mobilidade, mas é bom assinalar que estão atentos à arte que se desenvolve no concelho e isso é muito 
importante aqui na Assembleia Municipal. 
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A questão das pessoas estarem mais atentas às redes sociais do que propriamente aos relatório é 
interessante, como foi abordado pelo seu camarada João Figueiredo, porque até mesmo às assembleias 
municipais em que participaram e votaram os projetos, ou seja, se não lhe falha a memória, o projeto de 
asfaltamento do município foi aqui discutido, aprovado, foram explicadas as opções e foi tudo aqui 
falado, e já lá vai um ano e meio, dois anos, foi antes da pandemia, daí que não perceba como é que 
podem dizer que o projeto está em curso agora por causa das eleições, quando foi há dois anos, a meio 
do mandato. Aqui há umas sessões atrás diziam assim “vocês também não têm atenção à pandemia” 
quando falam das questões nacionais e, se calhar, até têm a sua razão, a pandemia afeta toda a gente, 
mas também afeta o município da Moita, porque os seus trabalhadores tiveram, forçosamente, que estar 
em casa e não puderam fazer aquilo que, normalmente, se faz e nisso não há mesma condescendência 
que têm com o governo do Partido Socialista, que tanto apoiam. 
Ao ler o relatório houve uma coisa que o preocupou no concelho e que quis partilhar, já que tem a 
possibilidade de estar aqui eleito nesta Assembleia, e o António Costa agora tem uma frase muito 
engraçada que é “vamos ser todos responsáveis porque nós é que vamos resolver a questão sanitária 
sendo responsáveis”, e em parte tem a sua razão, e porque uma das questões aqui levantadas 
frequentemente é a questão dos lixos, perguntou se tinham ideia de quantos monos foram recolhidos 
nos últimos dois meses no território do município. Segundo informação que consta do relatório, foram mil 
cento e noventa e oito toneladas, o que dá vinte e três quilos por cada habitante. Este número é 
assustador, ou seja, cada um põe na rua vinte e três quilos de um lixo específico, não do que vai para os 
contentores do lixo e da reciclagem. Isto é uma coisa que os deve levar a pensar na própria atitude 
cívica, e nisto podem dar um contributo com campanhas de educação, etc., e nas escolas, mas há muito 
trabalho para fazer aqui e é um trabalho coletivo que é aquilo que pretendem, e este é um número que 
os deve deixar a pensar um pouco. 

Já o disse aqui, e espera que não o acusem outra vez de querer ser vereador, como sucedeu há duas 
sessões atrás, mas todos têm que fazer o seu papel e o papel é simples. Estas pessoas que estão a 
tratar de dirigir e de executar as tarefas do dia a dia da Câmara Municipal são fáceis de aceder, com um 
telefonema ou até com um mail conseguem resolver um problema de um dia para o outro, e 
normalmente não vem aqui dizer que tem monos à sua porta, agarra no telefone e avisa que tem monos 
à porta, ou se passar num local no concelho onde veja tira uma fotografia e envia e, normalmente, 
passado um dia ou dois, e, às vezes, parece magia porque quando volta a passado no final do dia já lá 
não estão, não fica é à espera dois meses para vir aqui à Assembleia colocar essa questão, porque aqui 
há coisas mais importantes. 

Também quis registar a reabertura da exposição do Sítio das Marinhas, que também foi abordado na 
última Assembleia, e também a renovação dos painéis que foi feita ao longo dos últimos meses porque, 
infelizmente, por obra do tempo ou por obra da infelicidade das pessoas que acham que é importante 
destruir, mas agora estão todos novos, mais uma vez. 
Por último, e já foi falada aqui a questão do regresso da cultura à sua casa, nomeadamente, ao Fórum, e 
isso é algo muito importante que gostava de destacar, perguntou se notam, porque não comparou os 
dados anteriores com os constantes no relatório, alguma retração por parte das pessoas em voltar à 
cultura ou não, e se já há dados sobre isso. Outra coisa que gostava de saber, porque tem essa 
preocupação, é quais são os dados de vacinação no concelho e qual a percentagem de população no 
concelho que já foi inoculada a 100%, ou seja, com as duas doses ou com a dose da Jonhson&Jonhson, 
e qual é que é a previsão de chegarem a uma taxa de 70% no concelho. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Fazendo um preâmbulo antes da sua intervenção, que é sobre três assuntos, depois de ouvir aqui alguns 
discursos na sua ala direita que o fizeram lembrar uma frase que, na altura em que tirou o curso de 
gestão se usava muito, que era “a ilusão da competência”, e estes discursos fizeram-no lembrar dessa 
frase. 
Porque lhe pareceu que há pouco o Presidente da Assembleia Municipal tinha dito que o governo que 
privatizou à Mota-Engil a parte estatal da Amarsul foi o governo do Passos Coelho, gostava que o 
confirmasse porque houve uma contradição e até ficou baralhado. 

Quanto à primeira situação, no caso, uma crítica à Câmara, referiu que começou na Assembleia 
Municipal em 2011, esteve até 2013, depois voltou em 2017, e já na altura do seu primeiro mandato fez 
várias vezes referência a este assunto, e vai voltar à carga porque está tudo, exatamente, na mesma, 
aliás, está pior, que é o estacionamento na Moita. Reportando-se aos dois casos que focou há dez anos, 
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no Minipreço da Moita continua tudo na mesma, as pessoas só não levam o carro para dentro do 
Minipreço porque não podem, e ainda há pouco tempo houve lá um acidente grave em consequência do 
mau estacionamento que lá está, e o segundo, sendo que ainda na semana passada assistiu a mais 
uma situação ridícula, que é a avenida da Moita, o sítio onde nasceu, em que havia sítios para 
estacionar, o passeio central estava cheio de carros apesar de haver sítios para estacionar e viu, 
Inclusive, um condutor um pouco abaixo da Capricho que tinha o carro ali estacionado e, para não dar a 
volta lá por cima, deu a volta pelo meio da placa. 
Acha isto ridículo, acima de tudo, que a culpa é da falta de civismo das pessoas e não pretende 
nenhuma resposta do Sr. Presidente, até porque sabe quais são as respostas, aliás, para a Câmara, tudo 
o que não corre bem é do governo central, ou da Amarsul, ou do clima, ou da PSP, ou da GNR, a culpa é 
sempre de alguém, mas nunca é da Câmara. Não está a dizer que o trabalho da Câmara seja fácil e que 
todos estes problemas podem ser resolvidos, e sabe que não é, mas é um assunto que já falou pelo 
menos há dez anos e continua tudo na mesma, sempre de olhos fechados, “assim é que é bom, desde 
que não se abane o status quo para não agitar muito as ondas”. 
A segunda questão, também uma crítica, apesar de achar que a atividade em si devia obrigar, de facto, a 
Câmara da Moita, mas pelo espaço temporal em que é feito, que é ridículo, para não dizer uma palavra 
mais ofensiva, que é o lançamento do livro que foi feito hoje. Pelo que sabe o livro começou a ser 
preparado há dois anos, e quis pôr já os pontos nos is porque é amigo do João Gregório quase desde que 
nasceu, sempre brincaram juntos na rua, agora moram novamente próximos um do outro e é uma 
pessoa por quem tem a máxima consideração e não tem nada contra ele, mas é da Moita, nasceu na 
Moita há sessenta anos, e nunca ouviu nenhuma lenda sobre nenhum golfinho. Sendo uma história pode 
ser criada, agora ser lançado o livro agora, com o nome do João Gregório, com a presença do João 
Gregório, numa altura em que ele é lançado como candidato à Junta de Freguesia da Moita, acha que, 
primeiro, é uma pouca vergonha por parte da Câmara, é aproveitamento político e, acima de tudo, é 
utilização de dinheiro públicos para propaganda de um partido. 
Por último, quis dar os parabéns à Câmara pelo processo de vacinação, porque já levou a segunda dose 
esta semana e acha que está espetacularmente bem organizado, eficiente, eficaz, e só pode dizer bem 
de toda a gente, desde os trabalhadores da Câmara que estão à entrada, aos que estão lá dentro, aos 
que os direcionam, só pode dizer bem de tudo. 
Para terminar, reiterou que não precisava de nenhuma resposta do Sr. Presidente e que apenas tinha 
sido mais um aviso. 
 

Tomou a palavra João Faim da CDU 
Lembrou que a mesma força política que, nesta altura, apoia o livro de um grande homem desta terra 
que, por acaso, é candidato da CDU, é a que, há uns anos atrás, também apoiou um livro de outro 
grande homem desta terra, que também era candidato à Junta de Freguesia da Moita. 
 

Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Interrompeu a intervenção supra para afirmar que o livro a que se estava a referir não tinha sido 
financiado pela Câmara Municipal da Moita, mas sim pelo seu próprio pai, o que é muito diferente. É 
muito diferente, e que o que estava a dizer são mentiras. 
 

Tomou a palavra João Faim da CDU 
Reiterou que o livro foi apoiado e foi divulgado no último mandato do José Luís Lopes Pereira. 
A pergunta que quis fazer corresponde, exatamente, a um assunto que foi objeto de análise, falado, e até 
aqui nesta Assembleia foram colocadas promessas, quase a vangloriarem-se, com elogios à atuação do 
governo que ia resolver um problema que já há muito tempo se arrasta na Moita, que é a questão do 
quartel para as forças de segurança. Porque é um assunto que está pendente e esta novela já se arrasta 
há tanto tempo, perguntou qual é o ponto de situação da promessa que foi feita por este governo e que, 
reiterou, foi aqui referido por alguém com responsabilidade que iria ser resolvido, mas passaram quatro 
anos e não têm notícia nenhuma desse compromisso que foi firmado. Sabem que a Câmara sempre 
esteve ao lado da solução, quer na permuta, quer na cedência de terrenos, mas até hoje não têm nada 
de concreto e o que quis perguntar é se existe alguma informação adicional a prestar. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção esclareceu que o que referiu foi que o decreto-lei da 
privatização da EGF, que é detentora de 51% do capital da Amarsul, foi no governo PSD-CDS. 

Em seguida pediu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
É verdade que foi o governo PSD-CDS que concretizou essa privatização, a da ANA e outras, mas essas 
privatizações estavam incluídas, previstas no memorando de entendimento com a troika, construído, 
negociado e subscrito pelo governo de José Sócrates do Partido Socialista, e também acompanhado pelo 
PSD que sucedeu ao Partido Socialista. Outro aspeto que também vale a pena recordou, porque 
sucessivamente acontece, é que mesmo quando o PS é oposição e se mostra contrário a medidas do 
PSD enquanto governo, quando o PS troca de posição porque “muda o turno”, nada volta atrás, e nunca 
nenhuma das privatizações voltou atrás. 

É pena que haja eleitos locais que não saibam estas coisas, que não saibam o que são os sistemas 
multimunicipais, que não saibam que começou, exatamente, com o governo Cavaco Silva, do PSD, e 
depois com o governo de António Guterres, do PS, que o país foi dividido em sistemas multimunicipais, 
que este sistema de tratamento de resíduos que existe na região de Setúbal é um dos doze que existem 
no país, que são, exatamente, iguais, que foram impostos e determinados pelos governos, e que são 
iguais para as águas e para o lixo. Nas águas tiveram condições para resistir e na região as águas 
continuam a ser municipais, no tratamento de resíduos e no saneamento não houve condições para 
resistir porque, simplesmente, os chantagearam, bloqueando o acesso a fundos comunitários para 
poderem fazer os investimentos necessários. Quem não sabe esta história anda mesmo “a apanhar 
bonés no meio disto tudo”, e tem dificuldade em perceber como é que se é eleito local numa assembleia 
municipal e coisas fundamentais para aquilo que é a realidade do município, autárquica e concelhia, 
desconhecem completamente. Tem pena que aconteça. 
Começando pelo fim, e ainda bem que sabe as suas respostas, porque assim não se surpreende, mas 
vai dá-las na mesma porque quem ouviu a intervenção do membro da Assembleia Municipal, Sr. Jorge 
Beja, e que não seja de cá, ficou a pensar que o estacionamento na Moita hoje é o mesmo que era há 
vinte anos quando ele diz que pela primeira vez colocou a questão. Entretanto, vejam bem, tanta volta 
que o mundo deu, que o membro desta Assembleia, Sr. Jorge Beja, pelos vistos, pela sua intervenção, 
levá-los-ia a crer que ainda não se apercebeu que junto à Câmara Municipal, na marginal, existem quase 
duzentos lugares de estacionamento que não existiam há vinte anos, não percebeu que na zona 
envolvente à Praça de Touros existem 100, 150 lugares de estacionamento que não existiam há vinte 
anos, que ao pé do Centro Náutico existem 40 lugares de estacionamento que não existiam há dois 
anos, mas cada um vê o que quer ver. A única conclusão que pode tirar é que cada um vê o que quer ver, 
e como já aprenderam com os seus avós, “não há pior cego que aquele que não quer ver”. 
A avenida é um problema que resulta, fundamentalmente, de civismo, como é evidente, e que resulta de 
um modus operandi da GNR nesta matéria que não é o melhor para inibir os maus comportamentos 
neste estacionamento, e isto não é uma opção da GNR da Moita, e por isso é que disse que é o seu 
modus operandi em relação a estas matérias de contraordenação de estacionamento, porque ao 
contrário até da própria PSP, na GNR a pessoa é multada e não sabe que foi multada, porque eles 
tomam nota, tiram apontamentos e uns tempos depois chega a multa a casa do automobilista, e isso 
não contribui para inibir porque a pessoa não tem aquele impacto de saber que foi multado, a não ser 
que veja o militar da GNR a tirar nota dos dados na altura nem se apercebe que foi multado, e não é isso 
que o determina, evidentemente, mas é uma circunstância. 
Era um dos objetivos que tinham apontado para este mandato, iniciaram o estudo para a remodelação 
da avenida, mas não chegaram, fruto das circunstâncias deste último ano, a ter o trabalho em condições 
para fazer aquilo que é indispensável face às circunstâncias muito próprias que a avenida tem, que é 
fazer um processo de discussão pública sobre essa matéria. Há trabalho feito, mas é algo que terá que 
continuar no próximo mandato e, seguramente, a intervenção naquela avenida é um objetivo a 
estabelecer para os quatro anos do próximo mandato que, a diversos títulos, é já necessária, até do 
ponto de vista das árvores, dos pavimentos e para encontrar soluções que impeçam que aquela 
ostensiva falta de civismo, que não é das pessoas de fora, o que acha ainda mais triste e mesmo 
chocante. Quem vem de fora para trabalhar, para tratar de algum assunto na Câmara, nas Finanças, ou 
onde for, estaciona nos parques da marginal, são mesmo os residentes que vão à Capricho beber café e 
estacionam ali, que vão pôr o euromilhões e deixam o carro em cima da placa central da avenida, enfim, 
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são comportamento que, de facto, não contribuem e quem sabe alguns deles também serão os maiores 
críticos do município nas redes sociais, nos cafés e nas esplanadas, o que também não seria nenhuma 
novidade acontecer. 

Depois, tão bom que era para o Partido Socialista, ou para qualquer partido da oposição, que os 
mandatos de quem está a gerir tivessem três anos, ou seja, chegavam ali ao terceiro ano e não faziam 
mais nada, ficavam quietinhos, sossegados à espera que os mandassem embora. Admite que era, de 
facto, um sonho para o PS que os mandatos não tivessem quatro anos e tivessem três, e lamenta 
desiludi-los, mas foram mesmo eleitos para quatro anos. Foram mesmo todos eleitos para quatro anos, 
trabalham mesmo nos quatro anos e o quarto ano de mandato é tão bom para fazer qualquer coisa 
como o primeiro. Agora, há circunstâncias que são o que são, e como disse, “o pior cego é o que não 
quer ver” e pode se adaptar para “o pior surdo é o que não quer ouvir”, porque há coisas que já foram 
aqui ditas imensas vezes. 
Primeiro, quando se toma uma decisão de uma intervenção avultada, do ponto de vista financeiro e do 
ponto de vista da dimensão da obra, evidentemente, ela não tem tradução no terreno três meses depois, 
nem seis meses depois, em regra, nem um ano depois. Tomaram a decisão, e disse-o no início deste 
ponto, designadamente, da construção da piscina e do programa de repavimentações, em 2018, 
inscreveram-na no orçamento para 2019, e daí para cá o que fizeram foi os projetos, nomeadamente, o 
da piscina que é um projeto complexo e que não se faz em três semanas, no das repavimentações foi 
preciso identificar a lista de pavimentos e de ruas a necessitar de intervenção, depois estabeleceram uns 
parâmetros, uma baliza, do ponto de vista da capacidade financeira e depois avançaram para a 
execução de projetos de avaliação e de orçamentação. Depois, aprovaram as operações financeiras e 
depois de aprovarem as operações financeiras tiveram que desenvolver o processo de obtenção do visto 
do Tribunal de Contas, e a obtenção do visto do Tribunal de Contas demora, no mínimo três meses, entre 
a preparação de todo o processo, entrega, perguntas que fazem sempre e envio das respostas são cerca 
de três meses. Depois avançaram para os procedimentos concursais que, para obras desta dimensão, 
no caso das repavimentações o orçamento estimativo para o preço base foi dois milhões, e no caso da 
piscina três milhões e qualquer coisa, é um concurso público internacional, como as leis do país e da 
união europeia obrigam e que, em regra, se desenvolvem em torno dos seis meses, portanto, entre 
lançar o concurso, avaliar as propostas, os prazos, as reclamações e tudo o mais, estão a fazer a obra 
agora. 
Mas, já agora, há outro elemento que aqui foi dito, e ainda hoje voltou a dizer muito claramente, e só não 
ouve quem não quer, que tomaram esta decisão em 2018 e não a tinham tomado em 2014, 2015 ou 
2016, porque em 2014, 2015 ou 2016 tinham um serviço da dívida elevado, estavam a cumprir as suas 
obrigações, tinham uma capacidade de endividamento limitada, não era possível, do ponto de vista 
financeiro, sequer contrair uma nova operação financeira para construir a piscina, nem era possível, 
naturalmente, do orçamento anual do município retirar três milhões de euros para construir uma piscina, 
portanto, tomaram a decisão no momento em que passou a haver condições para a tomar, e 
imediatamente assim que passou a haver condições para a tomar, daí que a piscina vá ser construída 
em 2021 e 2022 e não foi construída em 2018 ou em 2019. Só nos discursos de partidos que fazem 
oposição como o Partido Socialista na Moita faz é que os problemas se resolvem com um estalido do 
dedo, e tudo amanha estará feito, estala-se o dedo e tudo amanhã estará resolvido, mas a vida não é 
assim. 

A vida não é assim, a vida é mesmo feita de coisas que se fazem progressivamente, de cidades que são 
resistentes à mudança, e é evidente que existem questões de trânsito na Moita como existem em 
qualquer cidade, à exceção, se calhar, de Brasília, que foi desenhada pela mão de um arquiteto e que já 
desenhou tudo como deve de ser, Aqui não foram desenhadas por nenhum arquiteto, as cidades e as 
vilas foram crescendo, partiram das ruas que eram o que eram, e já eram assim há vinte ou há trinta 
anos quando o volume de viaturas a circular era um terço do que é hoje, e não se muda uma cidade por 
decreto. Não é possível, por decreto, alterar a dimensão das ruas, criar atravessamentos novos, essas 
coisas fazem-se progressivamente. As cidades são organismos vivos, estão em permanente 
transformação e estão em permanente intervenção, mas uma intervenção progressiva, não é a régua e 
esquadro para quando têm um problema redesenharem e resolverem, isso não existe. Isso não existe. 

As coisas fazem-se progressivamente, intervindo, avaliando em cada momento as em função também de 
aspetos que as autarquias não determinam no país e, se calhar, na maior parte dos países, ainda que 
haja modelos diferentes neste aspeto noutros países, mas em Portugal a iniciativa de urbanização está, 
essencialmente nas mãos dos privados, isto é, há países onde há algumas diferenças, aqui existem os 
planos de ordenamento, existe o PDM, que diz que determinado terreno é urbano para crescer cidade, 
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mas depois a urbanização em concreto acontece quando o proprietário quiser e entender. Só conseguem 
ir introduzindo as tais alterações na cidade, encontrando alternativas de circulação, fazer estradas novas 
quando estes fenómenos acontecem, porque senão a alternativa era comprarem tudo e fazerem quando 
quisessem, mas isso, como é evidente, é impossível, portanto, estes processos têm o seu tempo e o seu 
andamento, mas as questões vão sendo resolvidas pela intervenção direta do município e vão sendo 
resolvidas fazendo uma coisa que até gostava que tivessem inventado, mas não pode dizê-lo porque, de 
facto, não inventaram, que são as contrapartidas aos investimentos e aos investidores, por isso, é 
evidente que na defesa da comunidade e do concelho, quando há investimentos significativos, se exijam 
contrapartidas. 
Quando há um investimento que vai aumentar o volume de tráfego em determinado local têm de exigir 
que contribua para o reforço das infraestruturas, e isso existe até numa urbanização com meia dúzia de 
lotes, quanto mais num investimento económico, portanto, o que estranha, sinceramente, é que alguém 
ache que isto não devia ser assim. Espanta-o, e costuma dizer que já não se espanta com muita coisa, 
mas, volta na volta, engana-se e ainda o conseguem espantar ao fazerem essa proeza, e é um espanto 
que alguém não aplauda isto, quando até deviam dizer “sim senhor exigiram duzentos mil, até acho que 
deviam ter exigido duzentos e cinquenta”, porque se alguém disser isso até entende, mas que alguém 
estranhe que se tenham exigidos contrapartidas num investimento, enfim, é o que é. 
Sobre o jardim Conde Ferreira não faz ideia nem tem de memória quando é que a brita foi substituía pelo 
saibre, nem está prevista, neste momento, nenhuma intervenção, mas vale sempre a pena refletir 
quando se avançar para uma apreciação, como em todos os espaços que, periodicamente, têm que ser 
intervencionados, beneficiados e feita a sua conservação, e aí equacionar o tipo de pavimento. 
O largo do Descarregador é outra coisa que o espanta, para já porque os eleitos locais podem sempre ter 
acesso ao processo, mas porque o processo é conhecido, há desenhos, e se há característica naquele 
projeto é, exatamente, a de ganhar espaço para os peões e limitar o espaço dos carros. É a essência 
daquela intervenção, para além da recuperação do que existia, com uma intervenção de beneficiação, 
mas essa intervenção não é para repor o que estava, é para dar mais espaço às pessoas e limitações 
aos veículos, criando estacionamentos, regulando o estacionamento que era bastante desordenado 
naquela zona, como todos conheciam. Que agora se inventem questões que se está a retirar mobilidade 
aos peões é mesmo uma invenção, é uma fantasia pura, não é mais nada além de uma pura fantasia 
Sobre o mobiliário urbano na Fonte da Prata têm uma situação permanente, com maior ou menor 
intensidade no concelho, de algum nível de vandalismo, para além do desgaste natural que todos os 
equipamentos e todos os materiais têm, têm alguns problemas de vandalismo em zonas mais distantes, 
onde estes atos podem ser praticados sem uma observação direta das pessoas, e as zonas verdes mais 
afastadas das residências são alvo de problemas recorrentes e aquilo que é mais destruído, 
naturalmente, são as papeleiras, os bancos, a rega, aliás, nos relatórios, de vez em quando, vem essa 
referência, mas não tê noção dos milhares de aspersores que são substituídos todos os anos. A 
quantidade de aspersores que são destruídos e substituídos é uma coisa impressionante, portanto, 
existem sempre situações destas que precisam da intervenção da Câmara, e não tem problema nenhum 
em reconhecer que, muitas vezes, a intervenção da Câmara é mais lenta que o ritmo da destruição, nem 
conseguem acompanhar. 
Têm algumas situações de destruição mais complicadas, na Fonte da Prata aconteceu recentemente nos 
campos de jogos um ato mais de vandalismo do que destruição, num grau bastante elevado, como 
também têm acontecido alguns atos num equipamento que tem duas semanas e que também já foi alvo 
de atos de vandalismo, que é o novo parque infantil na Moita, que não referiu inicialmente, mas que 
também merece uma referência. Um parque infantil com uma boa dimensão, que para além do mais tem 
a característica de pretender transmitir através dos brinquedos as tradições e a identidade da Moita, 
portanto, um parque que convidou todos a visitar e quem tem crianças que os leve lá porque vão, 
seguramente, divertir-se. 
Quanto às questões apresentadas pela Sra. Carmem Lima, que já saiu, este método de atirar as coisas 
para o ar não resolve problema nenhum, porque se houver um problema com ratos ou com ratazanas é 
uma questão de identificar o local para poderem intervir. Quem se preocupa com as coisas é assim que 
faz, quem não tem preocupação e quer apenas criar os cenários que mais lhe convém, faz como foi feito. 

Não têm dados sobre quantas pessoas estão vacinadas, apenas sabem que, até ao final da semana 
passada, tinham sido ministradas no centro de vacinação trinta e três mil e quinhentas vacinas, de 
acordo com dados recolhidos pelo vereador da proteção civil, mas isto não se transforma no número de 
pessoas porque umas têm duas doses, outras têm uma dose e porque há muitas pessoas que são 
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vacinadas aqui que nem sequer são residentes, como no caso dos profissionais da educação que foram 
vacinados no local de trabalho e não na área de residência, daí que não tenham, de facto, esse número. 
Quanto à retração das pessoas no regresso à cultura, é difícil avaliar, pensam que ainda há alguma 
embora também seja difícil avaliar atendendo à limitação do número de pessoas que podem estar 
presentes nas salas, e não conseguem perceber se tivessem a dimensão total se enchia ou não, mas 
sentem-se ainda algumas preocupações que crê que, a pouco e pouco, foram diminuindo e já tiveram 
espetáculos cuja lotação atual esgotou. 
Os prazos para os asfaltamentos começam a contar a partir de uma coisa que se chama consignação, 
primeiro há a adjudicação, depois a preparação da empresa, e há um ato de consignação, que é um 
documento que é subscrito pela entidade adjudicante e pela entidade adjudicatária, que estabelece o 
início da contagem dos prazos, e os prazos contam-se seguidos, portanto, tudo o resto é, mais uma vez, 
fantasias e apenas discursos para distorcer e tentar manipular a perceção das pessoas relativamente à 
realidade. 

Sobre o quartel da GNR, o primeiro governo de António Costa iniciou-se com um conjunto de intenções e 
declarações, designadamente, de investimento público, que abriram boas perspetivas, mas seis anos 
passados pouco se concretizou. No caso do concelho da Moita avançou o centro de saúde da Baixa da 
Banheira que se está a construir, e ainda bem, mas o quartel da GNR não avançou. A informação que 
tinham, de há uns meses atrás, na sequência de contactos em que lhes tinham pedido um gabinete 
projetista e alguns elementos que, de acordo com o que lhes foi dito, eram para a elaboração do projeto, 
no entanto, ontem teve uma reunião com o comandante do comando distrital da GNR que o deixou um 
bocadinho inseguro sobre esta matéria, porque ele disse que a informação que tinha é que estavam 
ainda numa fase de estudo prévio. De qualquer maneira, se estiver na fase de estudo prévio, está mais 
atrasado, se estiver na fase do projeto está um bocadinho mais adiantado, mas a essência do problema 
mantém-se, porque não há nenhum compromisso do governo sobre uma data para a construção do 
quartel, e mesmo que o projeto fique concluído em breve não houve qualquer previsão, tanto quanto 
conheçam do orçamento de Estado, e não há nenhuma declaração nem nenhum compromisso de 
nenhum membro do governo nesta matéria. 
Portanto, não só o quartel não foi construído como o comandante do comando distrital lhe deu alguns 
números interessantes, porque o posto da GNR, neste momento, tem trinta militares, há seis anos tinha 
mais de quarenta, neste momento tem trinta, tem quatro viaturas uma delas tem setecentos mil 
quilómetros, a outra tem quatrocentos mil e há uma que é nova, portanto, isto são os meios que a GNR 
tem para as freguesias da Moita e Alhos Vedros e para a união de freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos 
Pequenos. São estes os meios, mas depois vêm aqui fazer discursos a dizer “lá estão eles sempre a 
mandar culpas para os outros”, claro, porque o ideal era que omitissem isto e não dissessem nada. 
O projeto do centro de recolha de animais está em execução, mas o problema é que gostam de fazer as 
coisas bem e querem fazer as coisas bem. Começaram a fazer um projeto e quando o foram orçamentar 
dava mais de oitocentos mil euros e não tinham previsão orçamental para este investimento e por isso, 
neste momento, o projeto está com a equipa projetista para o fasear, de forma a poderem avançar o 
mais rapidamente possível e, posteriormente, ficar para uma segunda fase. 
Reafirmou, por ser absoluta e rigorosamente verdade, que aqui há uns anos houve também o 
lançamento do livro de um candidato à Junta de Freguesia da Moita e muito bem, o livro estava feito, era 
bom porque a pessoa era uma pessoa da terra e não houve problema nenhum por causa disso, é 
estranho é que haja agora, porque o livro não é do João Gregório, nem o livro está feito há dois anos. 
Isto, mais uma vez, é falar na base do desconhecimento, porque o trabalho do livro começou, de facto, 
quase há dois anos, mas o trabalho não foi escrever o livro, não foi o João Gregório ou outro João 
qualquer com a Fátima F., escritora, que escreveu o livro, não, este livro resultou de um trabalho que foi 
feito com as escolas, com vinte e três turmas em vinte e cinco escolas, de escrita colaborativa daqueles 
miúdos, portanto, esta equipa, com o João Gregório, com a Fátima F., com os técnicos das bibliotecas do 
município, percorreram todas as escolas, fizeram apresentações, trabalharam com os miúdos e o livro 
não foi escrito por eles dois, foi escrito pelas crianças, pelos alunos, e este é um trabalho fantástico, que 
qualquer moitense devia ter satisfação por ele acontecer e afinal, em vez de satisfação, houve aquilo a 
que assistiram aqui, o que para si é uma tristeza. 

O trabalho foi feito, o João Gregório é um homem que merece o respeito de todos, seja candidato ao que 
for, por quem for. É um homem que merece o respeito de todos, é o mestre do barco da Câmara, é um 
contador de histórias sobre a Moita e sobre o rio como não têm outro, um homem que tem uma riqueza 
emocional e de conhecimento sobre o rio e as tradições da Moita como poucos, e merece mais respeito 
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que aquele a que assistiram aqui hoje. Tem muita pena, muita tristeza, por aquilo que aqui se passou em 
relação a este livro. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia, deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 

Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com vinte e três votos a favor, sendo quinze da CDU, quatro do PS, um do BE, um do PSD, um do CDS, 
um independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era uma hora e trinta minutos do dia vinte e 
seis de junho de 2021. 

 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


