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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0002/XIII/2021 

Sessão Extraordinária  de 26/11/2021 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, no salão 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, realizou-se uma sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, a fim de se deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
 
1 – Período de Intervenção do Público; 

2 – Período da Ordem do Dia; 
2.1 - Eleição do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, ao Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses; 
2.2 - Designação de dez cidadãos de reconhecida idoneidade para o Conselho Municipal de Segurança 

dos Cidadãos do Concelho da Moita; 

2.3 - Eleição do Representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, para o Conselho 
Municipal de Educação; 

2.4 - Eleição do representante da Assembleia Municipal no Conselho Taurino da Moita; 
2.5- Eleição de três representantes da Assembleia Municipal na Comissão Municipal de Toponímia; 
2.6- Constituição das Comissões Permanentes da Assembleia Municipal; 

2.7 - Manutenção dos protocolos de delegação de competências da Câmara nas Juntas de Freguesia. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

-  Maria Dulce Maia Marques foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa. 
 
 
Verificação de ausências: 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 

 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Carlos Edgar Rodrigues Albino e os Srs. Vereadores Sara Daniela 
Rodrigues e Silva, Daniel Vaz Figueiredo, António Carlos Pedrosa Pereira, Vivina Maria Semedo Nunes, 
Anabela da Cruz Ramalho Fidalgo Rosa, Ivo Manuel Pereira Pedaço e João Miguel da Silva Romba. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que perante o pedido de suspensão do mandato, pelo período de 365 dias, apresentado pela 
deputada municipal Maria Dulce Maia Marques, a mesma será substituída por Humberto Manuel Martins 
da Rosa, até ao dia 3 de novembro de 2022 e que, de acordo com o nº2 do art. 7º do Regimento, o pedido 
de suspensão será devidamente apreciado pelo plenário na próxima sessão. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Sr. João Augusto da Silva Henriques 
Disse que vinha representar a Fonte da Prata que, há muitos anos, mas longos anos, é o bairro “patinho 
feio” porque ninguém quer saber da Fonte da Prata. No outro mandato, foi a muitas reuniões, debateu-se 
várias vezes com o Sr. Presidente e não fizeram nada, e espera que esta Junta da Freguesia faça alguma 
coisa pela Fonte da Prata, e que esta Câmara faça alguma coisa pela Fonte da Prata. 
O primeiro ponto que quis apresentar prende-se com o facto de há mais de 6 meses existir um buraco na 
via pública, por via de um rebentamento de águas na Avenida Luís de Camões, junto ao bloco I, onde foi 
colocado um “alcatrãozito” e os funcionários da Câmara partiram a boca de incêndio, e existe um buraco 
onde já caiu uma criança, têm caído pessoas e aquilo de noite não se vê, pelo que pediu à Câmara que 
verificasse a situação. 
Informou ainda que na rua Soeiro Pereira Gomes, rebentaram várias vezes os canos, tendo questionado o 
engenheiro no anterior mandato porque é que não metiam um cano de água de cima a baixo, uma vez que 
essa rua tem, pelo menos, quatro espaços grandes e o que fizeram foi pôr um pouco de alcatrão, mas 
porque os carros passam lá um dia vai abater e partir os canos novamente. Num pátio que existe entre 
essa rua e a rua Eça de Queiroz, há um buraco grande que não está sinalizado, porque rebentou uma 
conduta de água, mas até à data nada foi feito, e no mandato anterior disseram-lhe que iam verificar a 
situação. 
Disse ainda que na avenida Luís de Camões, quando rebentaram várias vezes  os canos de água, acha 
que deviam colocar as árvores que retiraram, mas também compreende que as raízes das árvores vão 
destruir novamente os canos, pelo que também apelou à Câmara, ainda que saiba que não é fácil, que 
aos poucos vá renovando as condutas de água, porque “rebenta aqui, depois rebenta acolá, depois metem 
ali, depois metem acolá e passamos a vida nisto”. 
 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 

Disse que o objetivo deste executivo agora eleito é resolver não só estes problemas que foram assinalados, 
mas muitos outros que, ao longo dos anos, foram identificando e cuja solução, como se calculará, não será 
fácil no imediato, não tanto pela sua vontade e pelo seu querer, mas pelo facto de, primeiro que tudo, 
terem que organizar o trabalho. Felizmente, podem contar com a colaboração de muito bons técnicos, 
muito bons trabalhadores da autarquia, mas têm sido muitas as surpresas que vão encontrando quando 
tomam contacto com os processos, que não são fáceis. O caso mais paradigmático dessa situação é a 
nova plataforma logística que, neste caso, fica junto à Fonte da Prata, onde as taxas foram reduzidas em 
troca de um terreno que foi cedido ao lado do Palacete da Fonte da Prata, terreno esse que foi cedido ao 
abrigo de um regulamento que permitia a construção de equipamentos, a Portaria 216B/2008, de 3 de 
março, que previa a construção de equipamentos naqueles dezasseis mil metros quadrados que eram 
cedidos para a autarquia, mas que verificaram agora que não só não é possível construir ali nada, porque 
está num espaço de reserva agrícola nacional, bem como, devido à impermeabilização daquela 
construção, verificaram que foi necessário o empreendedor construir lá uma bacia de retenção de águas, 
e isto não é caso único, porque também no Vale da Amoreira foi feito um procedimento de alteração ao 
PDM para que se pudesse construir numa zona que não estava prevista, que era na Quinta das Fontainhas. 
O PS, na oposição, sempre disse que, na prática, o que estava a ser feito era quase um exercício de “cunhar 
dinheiro” e agora o que veem é o proprietário desse terreno, e que apenas faz o que lhe compete, ter agora 
um terreno que vale milhões de euros. 
O PS, uma e outra vez, como sucedeu na última reunião de Câmara, foi acusado de estar ao lado dos 
interesses económicos, mas apesar daquilo que se ouve, daquilo que foi rasgado e dos e-mails que 
desapareceram, podem encontrar coisas muito interessantes na autarquia. Coisas tão interessantes como 
um pedido, mais conhecido como DDT, que é “dono disto tudo” para que fosse o benemérito, o patrono 
em exclusividade dos equipamentos da autarquia, por isso, assim se vê quem é que, ao longo destes anos 
todos, tem estado ao lado dos interesses e dos interesses económicos, mas agora não é para isso que 
estão aqui, mas sim para falarem do futuro, pelo que, respondendo ao Sr. João Henriques, disse que têm 
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toda a disponibilidade para ir à Fonte da Prata, seja ao fim de semana ou em horário pós-laboral, se assim 
o desejar, para que, no local, os elementos do executivo, ou acompanhados por técnicos, vejam as 
situações assinalada para traçarem um plano para resolver os assuntos e os problemas tão rápido quanto 
lhes seja possível. 
Por último, disse que esperava que aquilo que disse nesta sessão ficasse bem gravado porque, 
estranhamente, na última reunião da Câmara Municipal, durante a sua intervenção, a internet e os 
telefones foram abaixo, e também aproveitou para informar que tomaram, desde já, medidas para que 
não isso volte a acontecer e que as reuniões não possam mais ser cortadas por fatores estranhos. 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
 

Deputado Municipal João Faim da CDU 
Começou por dizer que desejava que este mandato fosse, de facto, um bom exercício de democracia, de 
civismo e também de bom trabalho em prol da população do concelho, e que a democracia obriga a aceitar 
os resultados e a aceitar e a respeitar toda a gente, mas também a saber estar, e o saber estar é muito 
importante, e é muito importante em todas as ocasiões. 

Nesta situação, e respondendo concretamente à questão apresentada, disse que tomaram boa nota da 
questão colocada e que vão, naturalmente, acompanhar as promessas do Sr. Presidente de que vai 
resolver isto tudo, bem como também quis dizer que não há “patinhos feios”, nunca houve “patinhos feios” 
no município da Moita. No concelho da Moita, existem sim cidadãos, existem munícipes que merecem todo 
o seu respeito e que sempre mereceram. 

Por último, e a despropósito de algumas conjeturas e algumas considerações, que em nada correspondem 
à questão colocada pelo munícipe, disse que hão de responder noutra altura, mas que isso faz parte do 
saber estar. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 - Eleição do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, ao Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que foi apresentada uma única proposta pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, previamente 
distribuída, e procedeu à sua leitura (conforme transcrição infra): 

 
“A bancada do Partido Socialista propõe: 
Efetivo: Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Andreia 

Gonçalves Dias; 
Substituto: Presidente da Junta de Freguesia da Moita, Fabrício António de Sousa Pereira.” 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 

 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos 
a favor e onze votos em branco. 
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2 - Designação de dez cidadãos de reconhecida idoneidade para o Conselho Municipal de Segurança dos 
Cidadãos do Concelho da Moita 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que foi apresentada uma única proposta pela Mesa da Assembleia, previamente distribuída, e 
procedeu à sua leitura (conforme transcrição infra): 
 
“Propõe-se a seguinte distribuição: 

PS – Partido Socialista:  4 cidadãos a indicar 
CDU – Coligação Democrática Unitária:  3 cidadãos a indicar 
CH – Partido Chega:  1 cidadão a indicar 
BE – Bloco de Esquerda:  1 cidadão a indicar 
PSD – Partido Social Democrata:  1 cidadão a indicar 

Estes partidos deverão enviar para os serviços do GAOM os nomes dos seus representantes até ao dia 
06/12/2021.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
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 trinta votos a favor, sendo quinze 
do PS, dez da CDU, dois do CH, dois do BE, um do PSD; uma abstenção do CDS. 
 
 
3 - Eleição do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, para o Conselho 

Municipal de Educação 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que foi apresentada uma única proposta pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, previamente 
distribuída, e procedeu à sua leitura (conforme transcrição infra): 

 
“A bancada do Partido Socialista propõe: 
Efetivo: Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos – Ana Filipa 

Fernandes da Costa  
Substituto: Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros – Artur Jesus Afonso Varandas.” 

 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 

 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos 
a favor e onze votos em branco. 
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4 - Eleição do representante da Assembleia Municipal no Conselho Taurino da Moita 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Informou que foi apresentada uma única proposta pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, previamente 
distribuída, e procedeu à sua leitura (conforme transcrição infra): 
 
“A bancada do Partido Socialista propõe: 
- Humberto Manuel Martins da Rosa.” 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 
Deputado Municipal João Faim da CDU 
Atendendo ao facto do representante proposto, e ainda que não tenham nada a objetar à proposta, surgiu-
lhes uma dúvida que gostavam de ver esclarecida, uma vez que estarão a votar como representante da 
Assembleia Municipal um membro que está em substituição, e não sabem se o regimento o permite, uma 
vez que não se trata de um membro efetivo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Referiu que qualquer membro da Assembleia em substituição de outro que, por sua livre vontade, quis 
suspender o mandato, tem total liberdade e direitos como qualquer outro membro. A partir da altura em 
que é empossado não lhe podem ser coartadas nenhumas liberdades e pode candidatar-se a qualquer 
lugar, e foi isso que ocorreu ao candidatar-se junto da bancada do Partido Socialista e ao obter a confiança 
dos seus companheiros de bancada. 
 
Deputado Municipal João Faim da CDU 

Disse que a dúvida que tinham era se, no caso de o membro substituído voltar, se passaria a ser o 
representante no Conselho Taurino da Moita. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Esclareceu que essa situação se aplica de igual forma para todos os outros membros que foram agora 
eleitos para representar a Assembleia Municipal, uma vez que, em caso de doença, morte ou renúncia, 
terão de fazer nova eleição perante o vagar de um lugar preenchido, e é exatamente essa a situação ora 
em apreço, ou seja, se ou quando voltar o membro efetivo terão de fazer nova eleição, uma vez que outra 
pessoa não terá qualquer legitimidade, e os membros da Assembleia voltarão a pronunciar-se sobre esta 
matéria. Inclusive, acha que é um direito dos membros da Assembleia, se algum dos seus representantes 
eleitos, sejam eles deputados municipais ou cidadãos indicados, tiver uma conduta menos própria e que 
esta Assembleia considere que não é digna de continuar a representá-los, naturalmente, poderão sempre 
votar a sua substituição. 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 

 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com dezasseis 
votos a favor, treze votos em branco e dois votos contra.. 
 

 
 
 



   Página 6 de 10 

5 - Eleição de três representantes da Assembleia Municipal na Comissão Municipal de Toponímia 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Informou que foi apresentada uma única proposta pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, previamente 
distribuída, conforme texto infra: 
 
“Propõe-se a seguinte distribuição: 
PS – Partido Socialista:  1 representante 

CDU – Coligação Democrática Unitária:  1 representante 
CH – Partido Chega:  1 representante  
Estes partidos deverão enviar para os serviços do GAOM os nomes dos seus representantes até ao dia 
06/12/2021.” 
 

Deputado Municipal João Faim da CDU 
Pediu para apresentar uma proposta em nome da bancada da CDU e que, se a Mesa assim o entendesse, 
a poderiam reduzir a escrito, ainda que percebam a lógica com que foi elaborada a proposta pela bancada 
do Partido Socialista, atendendo aos resultados eleitorais. 
Assim, e tendo em conta a importância histórica e social que a toponímia tem no concelho, propuseram 
um representante do Partido Socialista, um representante da CDU e um representante do Bloco de 
Esquerda, exatamente, abrangendo as forças que, historicamente e socialmente, estão há mais tempo 
implantadas e com raízes democráticas no concelho. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Esclareceu que a lógica utilizada pelo Partido Socialista em todas as propostas foi, exatamente, pela ordem 
dos resultados eleitorais, porque entendem que devem cumprir as orientações que o povo da Moita deu 
nas eleições, daí terem proposto os três partidos mais votados. Têm um enorme respeito pelo Bloco de 
Esquerda, mas também têm respeito pelo Chega, pese embora as diferenças ideológicas e de opinião que 
possam ter. 

 
Colocada as propostas à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Deputado Municipal António Costa do PS 

Disse que a proposta do Partido Socialista é, naturalmente, baseada naquele que foi o resultado das 
eleições, nem vê outra forma de fazer as coisas, porque a democracia tem que ser plena, têm que entender 
bem aquilo que o povo diz, têm que entender, sobretudo, de uma forma justa aquilo que o povo diz. Têm 
que entender muito bem aquilo que o povo diz. São princípios fundamentais e não podem subverter as 
coisas de uma forma artificial, portanto, pensa que a proposta do Partido Socialista tem toda lógica e faz 
todo o sentido. 
 
Deputado Municipal João Faim da CDU 
Para que fique devidamente registado, disse que respeitam integralmente o resultado da votação, 
procuraram explicar o sentido da sua proposta. Aliás, até estranha alguma inversão no sentido do critério 
do Partido Socialista porque, por exemplo, na constituição da Mesa convidou, exatamente, o elemento do 
Bloco de Esquerda sem qualquer preocupação em auscultar qualquer outra força política. Pensa que, por 
uma questão de coerência de critério, devia ter sido feito o mesmo, mas as coisas mudam e, se calhar, 
mudam de dia para dia. 
 

Deputado Municipal António Costa do PS 
Disse que estava a tentar não se pronunciar muito sobre aspetos de ordem política, pura e simples, porque 
esta assembleia não seria, com certeza, a assembleia ideal para levarem isto um pouco mais a fundo. É 
evidente que ao fim de algumas intervenções do Deputado João Faim a assembleia merece, naturalmente, 
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ouvir um pouco mais. Esta questão da forma de estar, da forma como todos se apresentam, vê-se em 
todos os pormenores e em todos os momentos. 
Naquilo que lhe diz respeito, e em representação da bancada do Partido Socialista, vão tentar levar este 
mandato da melhor forma possível, da forma mais calma possível, fazendo, naturalmente, a política que é 
necessária ser feita. Estão cá para isso, o confronto político é fundamental, mas não agudizando em 
demasia, a não ser que seja necessário. Cá estarão para ver, mas a sua postura é aquela que se vê, e é 
aquela que pensa que todos já perceberam, porque o mote está dado, o sinal está dado. 
Relativamente às propostas, a questão da composição da Mesa foi um acordo que foi feito e que nada 
tem a ver com esse sinal da votação, porque o Partido Socialista entendeu, por razões estratégicas, fazer 
os acordos que fez e constituir a Mesa da forma que constituiu. A questão da proposta agora apresentada 
tem a ver, única e exclusivamente, porque não fazia nenhum sentido, na sua perspetiva, estarem a pôr em 
causa pessoas para uma comissão que tem a ver, basicamente, com pessoas e com opiniões de ordem 
pessoal, e nada os leva a crer que umas são melhores que outras, portanto, respeitaram integralmente 
aquilo que foi o resultado das eleições. Não têm nenhuma razão para crer que as pessoas que agora 
poderão vir a fazer parte desta comissão não farão o melhor que souberem, no sentido de a toponímia do 
concelho ficar perfeitamente equilibrada e com decisões perfeitamente justificáveis e equilibradas. Nada 
os fará supor que será diferente porque as pessoas são diferentes. 
 

Deputado Municipal João Figueiredo da CDU 
Pegou nas palavras que acabaram de ser ditas, para dizer que o que a democracia lhes diz é que pessoas 
diferentes tomam opções diferentes. É isso mesmo que a democracia lhes dize a democracia diz-lhes que 
são eleitos, e foram todos os eleitos do mesmo modo, para tomarem opções políticas, e as opções políticas 
não são apenas respeitar o resultado hierárquico das eleições e, a partir daí, decidir tudo. Não. É olharem 
aquilo que os rodeia, olharem a composição global da Assembleia e fazerem aquelas opções que para a 
CDU, e continuam a dizer que é uma opção política, são aquelas que são as melhores para o concelho, e 
é apenas isto que lhes interessa, as opções que são as melhores para o concelho. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu as propostas a votação. 
 
 
Submetida a proposta A apresentada pelo GMPS a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 
dezanove votos a favor, sendo quinze do PS, dois do CH, um do PSD, um do CDS; doze votos contra, sendo 
dez da CDU, dois do BE. 
 
Submetida a proposta B apresentada pelo GMCDU a votação, foi a mesma reprovada por maioria com 
doze votos a favor, sendo dez da CDU, dois do BE; dezassete votos contra, sendo quinze do PS, dois do 
CH; duas abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
6 - Constituição das Comissões Permanentes da Assembleia Municipal 
 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que foi apresentada uma única proposta pela Mesa da Assembleia, previamente distribuída, e 
procedeu à sua leitura (conforme transcrição infra): 
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“Propõe-se as seguintes Comissões Permanentes, mantendo assim as que já existiam no mandato anterior 
e com as seguintes composições: 
• ANÁLISE DO REGIMENTO: 

1 membro de cada partido com representação na Assembleia Municipal; 
• COMISSÃO PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA (Outras temáticas incluídas: Património Municipal e Contratos de Delegação de 
Competências): 
3 membros do PS 

2 membros da CDU 
1 membro do Chega 
1 membro do BE 
1 membro do PSD ou CDS 
• COMISSÃO PERMANENTE DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE, CIDADANIA E IGUALDADE 
(Outras temáticas incluídas: Património Cultural, Ciência e Tempos Livres): 
3 membros do PS 
2 membros da CDU 
1 membro do Chega 
1 membro do BE 

1 membro do PSD ou CDS 
• COMISSÃO PERMANENTE DE AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS URBANOS, PROTEÇÃO 
CIVIL E MOBILIDADE  
(Outras temáticas incluídas: Trânsito, Espaços Verdes, Higiene 
Pública, Abastecimento de Água e Saneamento Básico): 

3 membros do PS 
2 membros da CDU 
1 membro do Chega 
1 membro do BE 
1 membro do PSD ou CDS 

• COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, QUADROS COMUNITÁRIOS, ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO, URBANISMO E HABITAÇÃO  
(Outras temáticas incluídas: Energia e Segurança Pública): 
3 membros do PS 

2 membros da CDU 
1 membro do Chega 
1 membro do BE 
1 membro do PSD ou CDS 
• COMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, INTERVENÇÃO E SOLIDARIEDADE 
SOCIAIS E SAÚDE  
(Outras temáticas incluídas: Defesa do Consumidor e Cooperação Externa): 
3 membros do PS 
2 membros da CDU 
1 membro do Chega 

1 membro do BE 
1 membro do PSD ou CDS” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
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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Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Deputado Municipal João Faim da CDU 

Disse que tinham uma dúvida após consulta do Regimento, porque a proposta é omissa na questão dos 
coordenadores e dos secretários de cada comissão, e questionou  se isso faz parte da proposta ou se é 
uma coisa para aferirem mais tarde porque, naturalmente, se puderem vir a coordenar ou a secretariar 
alguma comissão, também gostariam de as indicar, para além das pessoas. 
 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Disse que iria agendar uma reunião de conferência de representantes onde, com certeza, chegarão a um 
entendimento e numa sessão posterior votarão essa distribuição. 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 

 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo quinze do PS, dez da CDU, dois do CH, dois do BE, um do PSD, um do CDS. 
 
 

7 - Manutenção dos protocolos de delegação de competências da Câmara nas Juntas de Freguesia 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
10/11/2021: 
 

“No dia 01 de maio de 2018, entraram em vigor os Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia do Concelho da Moita. 
Ficou previsto que o seu período de vigência coincidiria com a duração do mandato do órgão deliberativo 
do município. 
Urge, por isso, proceder à manutenção desses protocolos. 

Nos termos e pelos fundamentos que antecedem propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 
1. Manter em vigor os protocolos listados em anexo e que se dão por integralmente reproduzidos até ao 

final do corrente ano. 
2. Consequentemente ratificar todos os atos de execução financeira que tenham sido praticados até à 

presente data, decorrentes dos protocolos em apreço, tendo em vista acautelar-se o princípio da 
legalidade da despesa. 

3. Remeter a presente proposta à próxima sessão da Assembleia Municipal para os efeitos das alíneas j) 
e k) do n.1 do Art.º 25.º da Lei n. 75/2013, de 12 de setembro, tendo em vista a sua aprovação. 

Anexos: Protocolos de delegação de competências nas Uniões e Juntas de Freguesia.” 

 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Perante a nomeação de um novo executivo torna-se necessário rever os protocolos assinados, até porque 
também nas próprias juntas de freguesia foram eleitos novos protagonistas e, nesse sentido, uma vez que 
estão a aguardar a definição e a aprovação do orçamento para o próximo ano e que ainda estão a executar 
o orçamento vigente, propõem a manutenção dos protocolos existentes até ao final deste ano a exemplo 
do que aconteceu em outros anos em que houve eleições autárquicas. Esta proposta não traz nada de 
novo, é exatamente igual à que foi apresentada há quatro anos, e quando houver um novo orçamento e 
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tiverem trabalhado estes protocolos conjuntamente com as juntas de freguesia, irão trazê-los para 
apreciação da Assembleia Municipal. 
 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo quinze do PS, dez da CDU, dois do CH, dois do BE, um do PSD, um do CDS. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 
Por último, informou que lhe foi dada indicação quanto aos líderes de bancada e que no GMCDU será o Sr. 
João Faim e o substituto o Sr. João Figueiredo, que no GMPS será o Sr. António Costa e o substituto o Sr. 
Daniel Justo, que no GMBE será o Sr. António chora e o substituto o Sr. Luís Morgado e que no GMCH será 
o Sr. Rui Proença e o substituto o Sr. Bruno Mendes. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Terminada a ordem do dia deu indicação à 2ª Secretária para efetuar 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 trinta e um votos a favor, sendo quinze do PS, dez da CDU, dois do CH, dois do BE, um do PSD, um do 
CDS. 

 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e duas horas e cinquenta minutos do 
dia vinte e seis de novembro de 2021. 
 

O Presidente 
 
 

O 1º Secretário 
 

 
A 2ª Secretária 

 
 

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


