
Página 1 de 61 

 

 

 

 

 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

no Ginásio Atlético Clube na Baixa da Banheira realizou-se uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1 - Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº571/XII (Criação da Freguesia de Baixa da Banheira, 

no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português; 

2 - Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº572/XII (Criação da Freguesia do Gaio-Rosário, no 

Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português; 

3 - Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº573/XII (Criação da Freguesia de Sarilhos 

Pequenos, no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista 

Português; 

4 - Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº574/XII (Criação da Freguesia do Vale da Amoreira, 

no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português; 

5 - Retificação e Submissão à Assembleia Municipal da Moita do 1º Relatório de Estado do 

Ordenamento do Território do Município da Moita (REOTMM-I); 

6 - Alteração ao Regulamento do Conselho Taurino da Moita; 

7 - Designação dos Júris dos Procedimentos Concursais para Recrutamento de Dirigentes; 

8 - “Desafetação do Domínio Público Municipal” – Largo da GNR – Baixa da Banheira 

9 - Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita; 

10 - Atos da Câmara. 

 

 

Em virtude do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, João Manuel de Jesus Lobo, ter pedido a sua 

substituição nesta sessão foi solicitado pela Mesa da Assembleia que o deputado João Daniel Baião de 

Brito Apolónia fizesse parte da composição da mesma. Sem objeções por parte da Assembleia o deputado 

acima mencionado ocupou o lugar como 2º secretário. 

 

 

Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

 

- João Manuel de Jesus Lobo, é substituído nesta sessão por Luís Alcino Rodrigues Barata 

- Fabrício António de Sousa Pereira, é substituído nesta sessão por Ana Isabel Correia dos Santos 
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- Cátia Cristina Pereira Tavares, é substituído nesta sessão por Francisco da Conceição Feio 

- Maria Dulce Maia Marques, é substituído nesta sessão por José Pedro Pais Pereira 

- Manuel Nunes Marques, é substituído nesta sessão por Célia Cristina Pereira Guilherme 

- José António Soares Pereira, é substituído nesta sessão por Deodália dos Santos Garcia Racha 

- João Manuel Vasques Miguel, Presidente da Junta de Freguesia da Moita, é substituído nesta sessão 

pelo Secretário daquele órgão, Marco Alexandre Pontinha Ginó 

- Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, é 

substituído nesta sessão pela Secretária daquele órgão, Eli Andrea Matias Dias Barros Rodrigues 

- Miguel Fernando Gomes Carregosa, Presidente da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos 

Pequenos, é substituído nesta sessão pelo Secretário daquele órgão, Jorge Miguel Miranda Paulino 

 

 

Verificação de ausências: 

 

- Não se verificaram ausências. 

 

 

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 Daniel Vaz 

Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Joaquim 

Inácio Raminhos Cabaça e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

 

 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Não houve intervenção do público presente. 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Deu conhecimento que deram entrada na Mesa da Assembleia: 

 

1º - Moção intitulada “Contratação Coletiva”, apresentada pela CDU; 

2º - Saudação intitulada “76º Aniversário do Ginásio Atlético Clube”, apresentada pelo PS; 

3º - Moção intitulada “Contra a desqualificação de tribunais e por melhor justiça”, apresentada pela CDU; 

4º - Moção intitulada “Em Defesa do Serviço Nacional de Saúde”, apresentada pelo PS; 

5º - Moção intitulada “O novo Mapa de Auxílios Estatais”, apresentada pelo PSD; 

6º - Moção intitulada “Contra o encerramento de serviços hospitalares”, apresentada pela CDU; 

7º - Recomendação intitulada “Circuito de Manutenção”, apresentada pelo PS; 

8º - Recomendação intitulada “Programa de Voluntariado: Dia M”, apresentada pelo PS. 
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Em seguida foi apresentada, pela CDU, a seguinte Moção: 

 

Srª Tânia Ribeiro da CDU 

“Contratação Coletiva 

Portugal, os trabalhadores e os portugueses estão confrontados com uma das maiores ofensivas contra a 

economia nacional e os direitos conquistados desde a Revolução de abril de 74. 

Palavras como “Sem contratação, não há democracia", "existem soluções, queremos eleições" foram 

proferidas por milhares de trabalhadores que no passado dia 21 de junho encheram o Rossio em Lisboa. 

Trabalhadores esses, alvo preferencial do saque e redução dos salários por via de cortes nas 

remunerações e aumentos dos impostos. 

Usando o desemprego como instrumento, da alteração para pior do Código do Trabalho com vista à 

facilitação do despedimento e ao seu embaratecimento, dos cortes no valor do trabalho suplementar, este 

Governo pretende agora desferir mais um rude golpe nos direitos dos trabalhadores prolongando o não 

pagamento do trabalho extraordinário e atacando diretamente a contratação coletiva.  

Ao contrário do que o Governo PSD/CDS afirma, as duas propostas de lei recentemente apresentadas não 

visam modernizar o mercado de trabalho nem "dinamizar" a contratação coletiva de trabalho. O objetivo é 

reduzir de forma generalizada os salários, é atacar e tentar destruir os contratos coletivos de trabalho para 

agravar a exploração de quem trabalha, atacando a democracia. 

Atacar a contratação coletiva é atacar os sindicatos, uma vez que a contratação coletiva é uma peça 

fundamental da atividade sindical, e sem estruturas representativas dos direitos e garantias dos 

trabalhadores não há democracia. 

Os contratos coletivos de trabalho, enquanto instrumentos livremente negociados e assinados entre 

sindicatos e entidades patronais, consagram um conjunto muito vasto de direitos com reflexos muito 

significativos nas condições de trabalho. 

A contratação coletiva é um direito fundamental dos trabalhadores, reconhecido como tal pela Constituição, 

e um instrumento de melhoria das condições de trabalho importante para o desenvolvimento do país.  

Os trabalhadores exigem respeito pela sua atividade pública de prestação de serviços, a reposição das 35 

horas de trabalho semanal para todos os trabalhadores da Administração Pública, requerendo a imediata 

publicação dos ACEEP`s já assinados, assim como a necessidade de uma adaptação da legislação laboral 

especifica á administração local, nomeadamente abrindo o processo negocial discutindo as diferenças socio 

laborais. 

Em vez disso, o Governo publica a Lei 35/2014, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

estabelece uma panóplia de normas que representam um grave retrocesso social e civilizacional e levantam 

sérias dúvidas sobre a sua constitucionalidade. 

Com efeito, o diploma perverte o direito ao livre exercício da contratação coletiva na Administração Pública, 

em particular na Administração Local, adultera os tempos de trabalho e o regime de férias, fomenta a 

precariedade laboral, aprofunda a destruição dos regimes retributivo e de carreiras, e acentua a retirada de 

direitos aos trabalhadores. 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária delibera: 

 Prestar solidariedade à justa luta dos trabalhadores pelo aumento do salário, incluindo o aumento imediato 

do Salário Mínimo Nacional para 515 euros, a valorização efetiva dos salários e pensões, com o explícito 

compromisso de reposição imediata de todos os salários, pensões e direitos roubados desde 2011, 
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incluindo nas prestações sociais; 

 Exigir uma política de emprego com direitos, de forma a assegurar a estabilidade e segurança no trabalho, 

assim como uma justa remuneração e, também, uma organização do tempo de trabalho suscetível de 

conciliar a atividade profissional com a vida pessoal e familiar; 

 Rejeitar as alterações à legislação laboral, seja do Código do Trabalho, que visa destruir a contratação 

coletiva, impor o “banco de horas” e a flexibilização dos horários de acordo com os interesses exclusivos 

dos patrões, facilitar os despedimentos e reduzir as indemnizações, generalizar a precariedade e diminuir 

ainda mais os rendimentos do trabalho, seja da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que tem o 

objetivo de destruir mais postos de trabalho, desregulamentar os horários de trabalho e pôr os 

trabalhadores a trabalhar mais por menos salário; assim como a imediata publicação dos ACEEP’s; 

 Apoiar o combate aos objetivos inscritos no documento da estratégia orçamental e da chamada “Reforma 

do Estado”, contrapondo à fúria destruidora do Governo a luta pela defesa e recuperação dos serviços 

públicos, em particular o reforço das Funções Sociais do Estado consagradas na Lei Fundamental do país 

(Saúde, Educação e Segurança Social), assegurando a dotação dos meios humanos e materiais 

necessários, elementos essenciais à concretização dos direitos do povo e motores da coesão social e do 

desenvolvimento nacional; 

A Assembleia municipal solidariza-se com a jornada de luta Nacional do próximo dia 10 de Julho convocada 

pela CGTP-IN com o objetivo de dar corpo às justas reivindicações dos trabalhadores no combate a esta 

política de terrorismo social.” 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE; dois votos contra do PSD. 

 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Pediu autorização para propor à Assembleia um minuto de silêncio em homenagem a Joaquim Cândido 

Moreira, autarca do PS e Presidente da ANAFRE. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Quis dizer que teve o grato de prazer de, em mandato anterior, ter feito parte do conselho geral da 

ANAFRE, cujo presidente era o atual Presidente da ANAFRE que foi sempre um homem de grande lisura. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Pediu permissão para dizer que nesta Assembleia quando se faz um voto de pesar certamente, e 

independentemente do partido de cada um, fala-se de alguém que exerce o direito de cidadania e que sabe 

que a política é uma causa pública. 

 

 

Neste momento os membros da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 

silêncio em homenagem a Joaquim Cândido Moreira, Presidente da ANAFRE. 
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Em seguida foi apresentado, pelo PS, a seguinte Saudação: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

“76º Aniversário do Ginásio Atlético Clube 

A Assembleia Municipal da Moita reunida no dia 27 de junho de 2014 na sede social do Ginásio Atlético 

Clube da Baixa da Banheira, saúda esta prestigiada associação no momento em que decorrem as 

comemorações do seu 76º aniversário. 

O Ginásio Atlético Clube é o espelho onde bem se reflete aquilo que alguém, de forma original e num 

assomo de poesia romântica, enalteceu esta bela freguesia do nosso concelho pela sua inquestionável 

pluralidade. 

O Ginásio Atlético Clube foi e é a Escola; aquilo que hoje se pode chamar uma escola do povo. 

Formou ao longo dos anos muitas e boas pessoas que nos honram pelo seu presente e passado, quer no 

campo académico, quer no campo do desporto, da cultura, da política ou do associativismo. 

Uma coletividade plural que sempre soube conviver no seio das diversas correntes de opinião politicas e 

ideológicas bem marcantes, nomeadamente após a Revolução de Abril, sem nunca se deixar dominar na 

exclusividade deste ou daquele grupo. 

No país, na cidade ou na aldeia mais remota, há sempre pessoas que se destacam ao longo dos tempos; 

pelo mérito, pela obra, entrega, dedicação ou saber, situação a que o Ginásio ao longo desses seus mais de 

75 anos de existência não é alheio. 

Incongruências do tempo e dos homens têm protelado a prestação pública de homenagens devidas e 

sentidas a algumas dessas pessoas que tanto deram a esta instituição e à Baixa da Banheira e que nós, 

enquanto órgão autárquico, temos o dever de não esquecer. De referir, sob pena de involuntariamente 

esquecermos alguns, nomes como: Fernando da Veiga Nunes, António Coelho, José Brito Apolónia, 

Guilhermino Garcia, Joaquim Ortiz ou José Manuel Figueiredo, são exemplos a reter. 

A história pode ser adiada, mas nunca esquecida. Honra lhes seja feita. 

A Assembleia Municipal da Moita aqui reunida saúda, igualmente, toda a população desta laboriosa vila da 

Baixa da Banheira e agradece o fraterno acolhimento naquela que é a sua primeira reunião descentralizada, 

com o que procura facilitar a aproximação dos munícipes com os eleitos e autarquias locais, promovendo 

uma maior presença e participação popular nas sessões públicas dos diversos órgãos autárquicos, no 

sentido do reforço do Poder Local Democrático e da promoção da cidadania.” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Disse concordar na totalidade com a saudação, mas pensa que a subtileza amnésica que o PS coloca num 

parágrafo deve ser esclarecida, pois refere homens que já foram homenageados pelas autarquias mais do 

que uma vez, outros nem tanto. Mais disse que, para o ano, se preparam homenagens e como a Baixa da 

Banheira é uma terra democrática essas mesmas homenagens preparam-se com o movimento associativo, 

porque os órgãos autárquicos fazem questão de trabalhar com o movimento associativo e alguns dos 

nomes que vão ser reconhecidos encontram-se nesta saudação. 
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Concluiu dizendo que concorda mas acha que peca por escassa, porque quando se colocam nomes fazem-

se grandes injustiças e esta saudação, querendo dar uma “bicada” na CDU, o que lhe parece claro para 

todos os presentes, esquece-se de pelo menos de uma centena e tal de nomes de homens que lutaram 

contra o fascismo, que estiveram no Ginásio, no Chinquilho, e por todo o lado, pelo que pediu ao PS que 

tivesse algum cuidado quando refere nomes porque quando se referem nomes esquece-se alguém e 

quando se esquece alguém é mesmo adiar a história. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quis apenas reforçar que esta coletividade, para além do mais, é uma coletividade da resistência. Recordou 

assim que em 1968, quando a oposição democrática procurou realizar comícios abertos à população, fez 

várias diligências sendo que o próprio, então na qualidade de mandatário da oposição, por essa razão foi 

expulso de sócio daquela que foi a coletividade em que fez os seus primeiros anos, o que não sucedeu no 

Ginásio dada a sua forte implantação democrática e de resistência. 

 

 

Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

 

Em seguida foi apresentado, pela CDU, a seguinte Moção: 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

“Contra a desqualificação de tribunais e por melhor justiça 

A Justiça é um conceito, um desígnio, um direito e por isso tem de ser universal. Um estado de direito, 

democrático e moderno, deve garantir aos cidadãos de um país as mesmas condições de acesso à justiça. 

Está em curso uma Reforma que visa o encerramento de tribunais e de valências, dificultando assim o 

acesso dos cidadãos à justiça. 

No caso concreto da Moita o encerramento de algumas valências implica que os cidadãos deste concelho 

se desloquem ao Barreiro, a Almada e possivelmente, no futuro, a Lisboa, criando desigualdades no acesso 

à justiça a estas pessoas, quer a nível financeiro, quer ao nível das acessibilidades ao serviço. 

Também os trabalhadores desta área serão afetados por esta reforma que em último caso tornará a justiça 

mais lenta e mais seletiva, contrariando assim o princípio da Universalidade. 

Por tudo isto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 27 de junho de 2014, delibera: 

- Manifestar o seu repúdio por esta reforma; 

- Afirmar a sua posição contrária contra a retirada de valências no tribunal da Moita e em todos os que 

serão afetados por esta reforma. 

Do conteúdo desta Moção deverá ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da República, à 

Assembleia da República, à Ordem dos Advogados, à Delegação da Moita da Ordem dos Advogados e 

à Comunicação Social.” 
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Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE; dois votos contra do PSD. 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

“E porque é que nós votamos contra? No caso da Moita vão perder-se alguns casos do lado da parte 

criminal que vão passar todos para o Barreiro, do lado do cível, acima de € 50.000, vão passar para 

Almada, agora cível abaixo de € 50.000 vamos ganhar casos ao Barreiro, vamos ter os da Moita mais os do 

Barreiro. Em matéria de trabalho vai aumentar o trabalho, vai aumentar os casos. O Tribunal não está em 

perigo e os postos também não. Essa é a razão do nosso voto contra, porque esta moção não relata a 

verdade dos factos.” 

 

Declaração de Voto do Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 

Amoreira, Nuno Cavaco 

“Eu voto a favor porque realmente estão em risco os postos de trabalho, estão em risco quase todos os 

processos, ao contrário do que aquele senhor dizia, e eu não estou a discutir com ele, estão em risco 

muitos processos e o sentimento dos advogados e dos profissionais do tribunal é que o tribunal é para 

encerrar a seguir, vão lhe tirar agora para encerrar a seguir numa futura reforma. Como toda a gente sabe, 

tem havido várias reformas da justiça e cada vez temos menos sítios para irmos lá ter a justiça. Portanto, 

voto a favor conscientemente e tenho, como primeiro subscritor, um grande pesar de ter que apresentar 

esta moção e lamento que haja pessoas no concelho da Moita que não gostam do seu concelho.” 

 

 

Em seguida foi apresentado, pelo PS, a seguinte Moção: 

 

Srª Ana Isabel Santos do PS 

“Em Defesa do Serviço Nacional de Saúde 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criado numa altura em que Portugal tinha indicadores de saúde 

muito aquém dos restantes países europeus, e o acesso da população aos serviços de saúde era muito 

limitado. Havia a necessidade premente de dar resposta a uma mais extensa cobertura e equitativa dos 

serviços e de um maior acesso de todos os portugueses a melhores cuidados de saúde. 

Este foi o marco mais importante da história da Saúde em Portugal, tendo sido determinante para o 

aumento da qualidade de vida dos cidadãos e no aumento da esperança de vida. 

Foram muitos os ganhos em saúde que se obtiveram com a criação do SNS, nomeadamente o aumento 

considerável da esperança média de vida à nascença, pela melhoria das condições e do acesso aos 

cuidados de saúde, e na diminuição drástica da taxa de mortalidade infantil, como resultado de estratégias 

bem definidas na área perinatal e materno-infantil. 

Outro exemplo bastante importante, é a política de vacinação dos últimos anos, Portugal tem chegado a 

valores de imunização da população acima dos 90%. Outros indicadores, como a diminuição das mortes por 

doenças cardíacas, apesar de ainda não estarem na média europeia representam ganhos em saúde muito 

significativos comparativamente com a década de 1970. 

Estes progressos foram possíveis muito devido à maior cobertura e acessibilidade, ao facto de existir um 

maior investimento em recursos humanos, financeiros e tecnológicos alocados à área da saúde. 
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Está consagrado na Constituição da República Portuguesa, no artigo 64º, que a saúde é um direito 

fundamental “Todos têm o direito à proteção da saúde e o deve de a defender e promover”, através de um 

serviço nacional de saúde universal e geral, tendo em conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos, tendencialmente gratuito. 

Em abril deste ano o governo publicou uma portaria (nº82/2014) que põe em causa o direito à saúde e 

proteção na doença. Esta portaria classifica os hospitais consoante o seu grau de diferenciação e tenciona 

promover, com uma máscara de reforma hospitalar, encerramento de serviços hospitalares, nomeadamente 

as maternidades e algumas especialidades médicas. 

O Hospital do Barreiro-Montijo e o Hospital de Setúbal, segundo esta portaria, vão ter serviços transferidos 

para o Hospital de Almada, que está sobrelotado. Construído para atender 150 mil utentes e estando 

atualmente a atender quase o triplo. E não nos podemos alhear da dificuldade de mobilidade que os nossos 

munícipes terão de enfrentar para chegar ao Hospital de Almada. 

Temos falta de médicos, de enfermeiros, de técnicos e de outros profissionais nos Aces e Hospitais. 

Algumas unidades trabalham com horários e condições que estão longe de corresponder às necessidades 

das populações. Temos médicos a reformarem-se e não são substituídos, o que faz prever um acréscimo de 

utentes sem médico. 

Salientar também, as taxas moderadoras que sofreram aumentos significativos e que constituem um 

entrave para muitos utentes beneficiarem dos cuidados de saúde que necessitam. 

Por isso, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 27 de junho de 2014, decide: 

1 - Considerar o direito à Saúde como um direito humano fundamental, não podendo ser sobreponível por 

qualquer outro valor. 

2 - Manifestar a sua intransigente defesa de um Serviço Nacional de Saúde público geral, universal e 

tendencialmente gratuito no momento da prestação, conforme preconizado na Constituição da República 

Portuguesa. 

3 - Denunciar todas as práticas que dificultem o acesso à Saúde e pugnar pela manutenção das valências e 

especialidades médicas do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo. 

4 - Manifestar solidariedade com todos os profissionais de saúde que com dedicação, esforço e 

profissionalismo conseguem, apesar das dificuldades, manter o nível de qualidade e segurança nas suas 

práticas profissionais. 

5 - Afirmar e defender junto dos dirigentes das instituições de saúde, uma reforma dos cuidados de saúde 

primários, que em tudo beneficiem e permitam um suporte de retaguarda e de proximidade aos utentes.” 

 

 

Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. João Faim da CDU 

Pediu, em nome da bancada da CDU, que fosse feita uma pausa de cinco minutos para poderem analisar 

mais detalhadamente os documentos que estão em apreço. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Informou que a Mesa entendeu dar uma pausa de, no máximo, oito minutos e depois reiniciarão os 

trabalhos. 



Página 9 de 61 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Reiniciou os trabalhos questionando se algum membro pretende intervir sobre a moção que havia sido 

apresentada antes da interrupção dos trabalhos. 

 

Sr. Secretário da Junta de Freguesia da Moita, Marco Ginó 

Disse que em traços gerais concordam com a moção, mas relembrou que na passada terça-feira houve 

uma moção da CDU muito semelhante a esta e a bancada do partido socialista votou contra. 

Mais disse que também não podem esquecer que o PS é responsável pelo fecho de algumas maternidades 

e hospitais. 

 

Srª Ana Isabel Santos do PS 

Começou por dizer que é verdade que o PS encerrou algumas maternidades, mas nas maternidades que 

foram encerradas pelo ministro Correia de Campos nasciam uma ou duas crianças a cada quinze dias, não 

eram casos como, por exemplo, o do hospital do Barreiro. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Disse não ter percebido, da intervenção do Sr. Marco Ginó, em que órgão é que o PS votou contra uma 

moção que também não sabe qual é, mas que gostaria de ser esclarecido. 

Concluiu dizendo que o PS é um partido de homens livres que interpretam os documentos que lhes são 

apresentados conforme bem entendem e que não se obrigam a votar em bloco, ou a votar em circunstância, 

tudo aquilo que é apresentado por qualquer força partidária, daí estarem perfeitamente à vontade para aqui 

poderem votar favoravelmente algumas coisas que outros camaradas seus entendam não dever votar, uma 

vez que se regem pela própria cabeça. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Disse ter pedido a palavra para repor a verdade. O governo do PS, naquela altura, encerrou maternidades, 

centros de saúde e hospitais, sendo que uma das maternidades que encerrou foi a de Elvas o que fez com 

que nascessem portugueses em Espanha o que, quanto a si, quer dizer alguma coisa. Para além disto 

foram reduzidos os orçamentos para os hospitais e para as unidades de saúde, e foi criada uma lei que 

abriu a porta à privatização de todo o SNS. 

Mais disse concordar com a moção, o que não concorda é com estes “malabarismos” de homens livres que 

votam ora hoje de uma maneira, ora amanhã de outra, ora se abstêm violentamente, porque isso não lhe 

cabe na cabeça uma vez que foi habituado a trabalhar num partido de homens, mulheres e jovens de 

“espinha dorsal”, que defendem as suas posições com “unhas e dentes” é verdade, mas que defendem 

sempre a mesma coisa. São a favor do SNS, serviço esse que foi criado desta forma com a participação do 

PS é verdade, por socialistas e parece-lhe que é uma coisa boa para que a dita esquerda se una e se deixe 

de malabarismos estratégicos que não fazem ninguém ganhar. Portanto, ou são a favor sempre, quer 

estejam no governo ou na oposição, ou não são, e o SNS português, que já foi considerado o 11º do 

mundo, deve ser defendido por todos os homens de bem e quem fecha maternidades em Portugal para que 

as pessoas possam nascer em Espanha não está a trabalhar bem e tem uns problemas quaisquer. E quem 

reduz dinheiros para o SNS em prol de outras coisas também, quem reduz médicos e quem não resolve os 

problemas dos profissionais de saúde também. 
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Concluiu dizendo que quer acreditar que os homens e as mulheres livres deste país são pessoas boas, que 

se preocupam com os outros e que querem que os seus filhos e netos vivam num Portugal melhor, não 

querem ser livres para votar como lhes apetecer ou ao serviço de uma estratégia de um tipo qualquer que 

apresenta uma moção num qualquer congresso ou naquilo a que chamam de estados gerais. Vamos 

assumir aquilo que defendemos sempre, e aí podemos ter confiança uns nos outros. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Sobre a moção acabada de apresentar pelo PS quis repetir que a mesma é em defesa do SNS e lembrou 

que, como todos os membros da Assembleia Municipal sabem, uma das coisas que está em cima da mesa 

é o fecho, para além da maternidade, do serviço de pedopsiquiatria no hospital do Barreiro sendo que todos 

os presentes têm bastas vezes manifestado a sua opção política e têm votado contra esta política de 

austeridade que incomoda a todos, e este fecho vai provocar nos agrupamentos do concelho, ou seja, nos 

alunos do concelho, uma dificuldade acrescida para se deslocarem para Almada, sabendo à partida que 

isso é necessariamente o não acompanhamento médico, tão específico como este, nos alunos portadores 

de distúrbio emocional, que vai levar necessariamente ao insucesso educativo, o que implica estarem a 

comprometer o futuro. Independentemente da forma como o PS votou, digamos assim, noutras legislaturas, 

independentemente daquilo que as pessoas possam pensar, a verdade é que neste momento o SNS está 

em causa tal e qual como estão os tribunais, tal e qual como está o código do trabalho. 

Terminou dizendo que acha que nesta Assembleia ninguém põe em causa se a própria também esteve na 

rua contra o fecho das maternidades, e estará certamente contra o fecho dos serviços de pedopsiquiatria e 

contra esta ameaça e este desmantelamento, não só do SNS, mas também das funções sociais do Estado. 

 

Sr. Luís Morgado do BE 

Disse que esta moção espevita situações concretas e está assente nelas, logo merece o voto do BE, e que 

lhe parece não haver mais referências a fazer, pelo que lá estarão no caminho à espera que os amigos do 

PS resolvam os seus problemas e que, naturalmente, avancem depois pela esquerda e que se juntem ao 

BE pela esquerda. Em relação aqui a isto e a coisas passadas não interessa referir muito, considera que há 

uma atitude mea culpa mas que de facto esta moção é oportuna. 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

“A maior parte desta moção é real e verídica, há no entanto uma má informação sobre esta portaria que 

leva a pensar que vai haver perda de valências. Há coisas que não vêm ainda a público, como a redefinição 

das zonas de proximidade que vêm, de alguma forma, fazer com que esta preocupação que está 

manifestada aqui no hospital do Barreiro e Montijo, com valências a irem para Almada, vai ser mais 

menorizada, mas sobre fecho de hospitais e valências, elas acontecerão não na nossa zona, vão acontecer 

no Porto, vão acontecer em Coimbra, hão de acontecer em Lisboa também, mas nós estaremos a salvo 

disso. E com isto que eu acabei de dizer, que são as definições das zonas de proximidade, parte destas 
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preocupações vão desaparecer. Nós concordamos com esta moção sabendo de antemão aquilo que eu 

também acabei de dizer.” 

 

Declaração de Voto do Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 

Amoreira, Nuno Cavaco 

“Eu costumo dizer que quem não gosta da sua terra não vale nada e a minha terra é Portugal e, se alguém 

em Valência do Minho não tem assistência médica a mim dói-me o coração, se alguém no Alentejo não tem 

assistência médica dói-me o coração, mas se alguém aqui mais perto de mim não tem ainda me dói mais. O 

que está em causa é um projeto maligno, maligno, de concentração de alguns serviços que podiam 

funcionar em todo o lado, ao mesmo tempo que se reduz a capacidade das pessoas de acederem aos 

serviços a nível financeiro, porque não há uma rede de transporte eficaz e as pessoas não ganham o 

suficiente para pagar o seu transporte. Para terem uma ideia está-se a tentar, e vão conseguir, em princípio, 

transferir, por exemplo, as psiquiatrias para Lisboa, querem encerrar a oncologia no Barreiro, isto é grave, 

isto é ideológico, isto é a mesma coisa que querer matar a população, estão a matar a população, estão a 

atacar os serviços públicos de saúde e estão a tirar um direito fundamental às pessoas que é um direito 

daqueles que nós dizemos que é primário. Portanto, não há palavras, não há justificações e, portanto, só 

posso votar a favor da moção do PS, apesar de considerar que foram eles que abriram a porta para isto e 

que têm um projeto muito semelhante a este, ainda que não queiram fechar cem, queiram fechar oitenta e 

nove, que não seja ali seja ao lado. Isto é desumano e mostra perfeitamente uma matriz de gente que só se 

preocupa com dinheiro, que não se preocupa com os portugueses, com Portugal e que, desculpem, podem 

ser livres mas não são democratas, e por isso voto a favor na esperança que isto mude apelando aos 

corações das pessoas que tentam defender estas coisas de uma forma injustificável e, diria eu, 

provocatória.” 

 

 

Em seguida foi apresentada, pelo PSD, a seguinte Moção: 

 

Sr. Carlos Cardoso do PSD 

«O novo Mapa de Auxílios Estatais 

O novo mapa dos auxílios estatais, com finalidade regional para 2014-2020, aprovado na semana passada 

pela Comissão Europeia, aumenta o número de municípios onde serão possíveis ajudas a qualquer tipo de 

empresa, sendo que Portugal atribui prioridade máxima à discriminação positiva a favor das PME, uma vez 

que são elas que constituem a base do tecido económico do país. 

As empresas de todos os concelhos da Península de Setúbal – Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, 

Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal – passam a poder receber ajudas de Estado e ter acesso aos fundos 

comunitários regionais. 

A Comissão Europeia tem competência exclusiva em relação ao regime de auxílios de Estado. De acordo 

com as normas europeias, os auxílios de Estado são, em regra, proibidos enquanto elementos que 

distorcem a concorrência entre agentes económicos. As exceções a esta regra foram propostas pelas 

secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional e da Inovação Investimento e Competitividade, que 

procuraram ao longo do processo maximizar os resultados das negociações, quer em termos de montantes, 

quer em termos de condições para aplicação das políticas. 
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O plano dos apoios para Portugal, que entrou em vigor no dia 1 de junho e prolonga-se até 31 de dezembro 

de 2020, define quais as regiões do país elegíveis para ajudas ao investimento regional, no quadro das 

regras de ajudas estatais da União Europeia, e estabelece os níveis máximos de ajuda para as empresas 

nas regiões elegíveis. 

Esta é uma decisão acertada e necessária para o desenvolvimento económico da região, e que repõe 

justiça, em especial para as PME do distrito que estavam incluídas na Área Metropolitana de Lisboa e por 

isso excluídas no acesso a estes fundos. 

Há muito que temos levantado esta questão, que agora obteve uma resposta favorável aos interesses da 

região e das suas empresas, aumentando assim a sua capacidade competitiva. 

Esta medida, que há muito era desejada pela região, em particular pelo seu tecido empresarial, é um 

instrumento fundamental para o desenvolvimento e para a criação de emprego no distrito. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária em 27 de junho de 2014, congratula-se com 

a decisão de considerar elegíveis as empresas sediadas na Península de Setúbal para o acesso a estes 

apoios.” 

 

 

Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Disse ser óbvio que a democracia faça com que todos os partidos representados nesta Assembleia 

Municipal exerçam essa mesma democracia apresentando as moções daquilo que consideram importante. 

Faz também com que, em resposta ao mandato dado por aqueles que a elegeram, tenha de repor a 

verdade. 

Citou a moção na parte em que diz “A Comissão Europeia tem competência exclusiva em relação ao regime 

de auxílios de Estado” para dizer que não é verdade. A estratégia 2020 é definida pela comissão europeia e 

são os governos dos estados membros que negoceiam a aplicação do dinheiro que lhes cabe, portanto, o 

QREN é negociado pelo governo e, no caso específico, pelo governo de Portugal. 

Quando se fala de exceções tem de ser dito aqui que se fala de exceções porque nunca tiveram a coragem 

de votar a favor de uma regionalização, e então têm representantes no comité das regiões que não são 

representantes eleitos. A comissão europeia não é eleita diretamente pelos cidadãos da Europa. 

Mais questionou quais as pequenas e médias empresas, se são aquelas que têm dois ou três trabalhadores 

sem estarem declarados como trabalhadores, com falsos recibos verdes, sem condições de trabalho dignas, 

e se é isto que querem que aqui aprove. 

Concluiu dizendo que não pode de forma alguma e que isto só a vincula a si e não à bancada do PS. 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Começou por dizer que não sabia se se tinham apercebido do que está em causa. Até agora, como 

estavam ligados pela NUT III Lisboa Vale do Tejo, nunca teriam a oportunidade de aceder aos pacotes do 

pós QREN, uma vez que o QREN acabou, em igualdade de circunstâncias com outras zonas também elas 

com dificuldade, como é a zona da Península de Setúbal. Isto foi excecionado, a Península de Setúbal terá 

acesso aos fundos comunitários da mesma forma que outras zonas que não estão ligadas a Lisboa. Mais 
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ainda, as ajudas de Estado permitirão uma maior percentagem de financiamento às empresas que se 

vierem a sediar, e às que já estão sediadas, aqui no distrito. 

Concluiu dizendo que isto é fantástico, que não têm visto semelhante coisa nos últimos anos e que isto 

promoverá, certamente, a oportunidade de terem novas empresas a laborar no distrito, a empregar 

pessoas, a prosperar, pelo que considera que começa nesta altura esta grande missão e esta grande 

intentona. 

 

Sr. Vicente Merendas da CDU 

Disse que é um facto que o tecido empresarial na região, e no país, uma vez que é muito idêntico, é 

constituído em mais de 98% por micros e pequenas empresas e, o que se tem verificado na prática, é que 

dos vários apoios às micros e pequenas empresas, em termos de fundos comunitários, o que tem 

acontecido é que as grandes empresas e grupos económicos constituem micros e pequenas empresas com 

o objetivo de sacar os fundos, e é por aqui que de facto os fundos têm sido escoados até agora. São os 

“comilões” como lhes chamam as várias associações dos micros e pequenos empresários. 

Fazendo o balanço, as verdadeiras micros e pequenas empresas ficam sempre fora dos apoios. Pergunte-

se aliás, a nível da nossa região, ou de outras regiões do país, qual a micro e pequena empresa que teve 

acesso a qualquer apoio. Não se podem congratular com este novo mapa dos auxílios estatais porque o 

passado desmente tudo isto, e ver para crer é a posição da CDU, que aliás não podia ser outra. 

 

Srª Secretária da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Eli Rodrigues 

Disse concordar com o que foi dito pela Srª Filomena Ventura e pelo Sr. Vicente Merendas, todavia quis 

destacar que a CDU defende que a Europa deve ser uma Europa dos povos e dos trabalhadores, e tem 

sérias dúvidas de como serão geridos estes subsídios, uma vez que sabem que certos subsídios até foram 

criados para criar empresas fantasma, que nunca empregaram ninguém e nunca foram controlados, 

ninguém sabe onde param estes subsídios e nunca ninguém vai saber. 

Questionou ainda quais as condições para que estes subsídios venham para Portugal, como será o futuro e 

como os vão pagar. Ninguém sabe, mas se calhar vão pagar bem caro como está a acontecer atualmente. 

Concluiu dizendo que, por estas razões, não concorda com esta moção. 

 

Sr. Luis Morgado do BE 

Disse que nem sequer irá tecer considerações sobre a aplicação dos fundos, se é positivo, se não é 

positivo, se houve experts nas negociações e se tiveram sucesso, pelo que não irá por aí. Quanto a si, a 

questão é que nunca esteve perante uma moção que o obrigasse a congratular-se, ou qualquer coisa que 

fosse, sobre as questões da comunidade europeia e também sobre a União Europeia. “Enfiaram-no” no 

euro e ainda hoje é obrigado a fazer as contas em escudos, por isso considera que não tem mesmo nada a 

ver com isto e, quando os fundos vieram em muitos milhões foram épocas de “desbunda”, não se 

modernizou, não se reestruturou de facto, aliás reestruturação significava despedimento. Muitos desses 

fundos foram aplicados nisso, nas ilusões, nos mútuos acordos, nos encerramentos fraudulentos de 

empresas e, porventura, corremos o risco de tal vir novamente a acontecer se, exatamente, estas 

“quadrilhas” que nos governam, e que agora também já se prepara uma nova “quadrilha” para assaltar o 

BES, de uma forma similar ao que aconteceu com o BPN, e tudo na mesma área dos próprios governantes 

e dos partidos governantes, concretamente o PSD, logo não augura nem se está a ver a votar uma coisa 
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destas quando não foi nem metido nem achado, e os seus valores salariais, o que entra em sua casa, não 

lhe permitiram ainda viver o euro, razão pela qual é obrigado a fazer contas em escudos. 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Disse ter ouvido com atenção os anseios, os receios, os protestos, mas não sabe se perceberam que se o 

próprio tiver uma empresa e a sediar aqui pode usufruir dos fundos, o que até agora nunca lhe fora possível 

por estar aqui. Não sabe se perceberam que se criar uma empresa pequena, 70% do que investir pode ser 

recuperado por ser pequena, se for média 40% e se for muito grande apenas 20%, e são estas as ajudas do 

Estado que estão agora a ser discutidas. 

Pela primeira vez terão a possibilidade de criar empregos reais no distrito, com empresas de pequena, 

média e grande dimensão, sendo que até agora isto lhes estava vedado, ou seja, isto é uma benesse, pelo 

que não sabe nem entende as preocupações. Finalmente têm algo para crescer, pelo que não os entende. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quanto a si este tema é complexo e polémico porque há uma tendência natural para defenderem uma 

determinada posição sociológica e, possivelmente, irá contrariar essa tendência. Durante os seus primeiros 

anos de vida foi trabalhador por conta de outrem, tendo sido carpinteiro dos 12 aos 25 anos e depois, não 

sabe porquê, foi comerciante durante muitos anos tendo estado instalado, nomeadamente, na Baixa da 

Banheira, com uma fábrica de móveis a funcionar e uma empresa com várias lojas abertas e com 48 

pessoas a trabalhar. Fazia então parte da associação dos pequenos e médios comerciantes, pelo que 

considera que esta é uma questão que deve merecer uma certa tranquilidade, e também porque uma coisa 

é terem uma posição social de classe, como é óbvio, todavia quis revelar que o que tem ouvido ao longo 

dos anos, também pelos partidos de esquerda, é a necessidade de apoio às pequenas e médias empresas, 

o que está mais do que provado pelo que não há contestação nenhuma acerca disso. No seu tempo não 

havia apoio nenhum às pequenas e médias empresas, abriam e fechavam e assim sucessivamente. 

Como se sabe, o estatuto das pequenas e médias empresas em relação às grandes empresas é de uma 

dimensão 90/10, pelo que não obstante, e sabe como aconteceu há alguns anos na agricultura em que os 

“galifões” chuparam tudo e gastaram o dinheiro não na agricultura, e isto pode suceder novamente nesta 

área, contudo vivemos outro tempo, a própria comunidade europeia não atira para aqui o dinheiro sem 

haver uma outra fiscalização que não havia antes, e uma coisa é certa, se estivessem aqui presentes os 

pequenos empresários deste país ficariam naturalmente desagradados com as posições que, porventura, 

vão ser tomadas. Por si aprova a medida, não obstante saber que o oportunismo em Portugal, 

inclusivamente o roubo, está bastante alargado, e é necessário conter esta tendência. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Disse ter entendido perfeitamente o regozijo, a alegria, dos dois elementos do PSD, não pode é concordar 

porque, diz o elemento do PSD, que pela primeira vez temos algo para crescer o que a deixa surpreendia, 

pela primeira vez os dinheiros do pós QREN vão financiar totalmente as pequenas e médias empresas, 

obviamente que não. Mais questionou se o governo, quando negociou esta exceção que nos vai permitir 

desenvolver, também negociou alguma coisa com os bancos para que os juros sejam mais baixos. Quanto 

a si quem não percebeu certamente foi, pelo menos, o Sr. Carlos Gonçalves. 
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Recordou ter dito, faz em novembro três anos, quando teve a oportunidade de lhe ser apresentada a 

estratégia 2020, não poder concordar com uma estratégia em que um dos itens é reduzir, pelo menos, em 

vinte milhões o número de pobres no espaço da União Europeia. Isto não é uma política social, isto não é 

com o que concorda, e podem pintar-se de todas as cores que terão sempre a sua oposição. Não são 

migalhas que vão resolver o problema do concelho da Moita, não são rebuçados que, a longo prazo, vão 

prejudicar as pequenas e médias empresas e não pode olhar para estas migalhas sem olhar também para 

os trabalhadores que vão trabalhar nessas pequenas e médias empresas, não pode fazer isso, não pode 

ser alheia a essas coisas. 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma reprovada com vinte e um votos contra, sendo dezanove da 

CDU, um do PS, um do BE; três votos a favor, sendo um do PS, dois do PSD; seis abstenções do PS. 

 

Declaração de Voto da Srª Célia Guilherme da CDU 

“É primeira vez que, neste ano de eleições, eu participo numa assembleia municipal. Quando vi que estaria 

a votação esta moção pensei que primeiro iria abster-me porque não estaria devidamente esclarecida sobre 

a matéria e gosto de votar também em consciência. Depois daquilo que fui ouvindo tenho apenas três 

reparos a fazer. Há um ditado que diz “A quem tem fome dá-lhe uma cana e ensina-o a pescar, não lhe dês 

o peixe”, depois também ouvi dizer que, e como não conheço a legislação da distribuição dos fundos, ouvi 

dizer que um pequeno pode ser ressarcido de 70% do seu investimento, a um grande pode ser ressarcido 

de 20% do seu investimento. 70% de um pequeno, cem corresponde a setenta, 20% de um grande, mil 

corresponde a duzentos. Depois, fundos europeus, saída da Troika, continuamos a pagar e depois acho 

que não devem ser os europeus a preocupar-se como nós devemos gerir os dinheiros que nos emprestam, 

e que pagamos caro, e que será o meu filho, os meus netos, que irão continuar a pagar mas deve ser o 

governo do nosso país que deverá criar condições a nível nacional para que as pequenas e médias 

empresas, nomeadamente as do concelho da Moita, do distrito de Setúbal, que eu tenho vindo, com os 

meus quarenta e poucos anos, a verificar que há um crescente aumento de desemprego que deve-se 

preocupar, e não abrir a porta a que sejam os europeus a dizer como devemos fazer. Daí o meu voto 

contra.” 

 

Declaração de Voto do Sr. Carlos Cardoso do PSD 

“Eu votei a favor esta moção, lamento que esta Assembleia Municipal a tenha rejeitado, porque isto é 

apenas uma mais-valia para o nosso distrito, para a Península de Setúbal, onde se incluiu o concelho da 

Moita. Lamento que esta Assembleia Municipal a tenha rejeitado e, no seguimento, também um pouco da 

moção anterior, queria só informar que ontem, em Assembleia de Freguesia de Alhos Vedros, a mesma 

moção foi aprovada.” 

 

Declaração de Voto do Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 

Amoreira, Nuno Cavaco 

“Esta moção, para além de não refletir a verdade, é um instrumento de propaganda ao nível do pior que se 

fazia na Alemanha nazi, esconde a miséria que há no distrito de Setúbal por opções destas, e só merece o 

voto contra porque não há nada mais ajustado a fazer. Permitam-me que vos diga que foi por esta União 
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Europeia do capital que se desindustrializou este distrito, que gente passou fome, perdeu o emprego, que 

crianças ainda hoje têm fome e só comem nas escolas porque as autarquias deste distrito têm uma política 

completamente diferente desta que é defendida nesta moção. Permitam-me que vos diga, para que este 

Portugal tenha futuro, para além de devermos ter um governo que olhe para as pessoas, precisamos de 

investimento público estruturante que possa multiplicar o investimento, como a ponte Barreiro – Chelas, 

como questões de ligação ferroviária e rodoviária, como uma política de transportes como deve ser, como 

políticas que permitam o acesso à saúde aos cidadãos. Isto que está aqui, meus amigos, é palha. 

Depois de aumentarem os impostos às empresas, criarem leis que facilitam os despedimentos, vergarem os 

trabalhadores, que não vergam, mas quererem vergar os trabalhadores, vêm apontar os cêntimos para as 

empresas? Empresas que estão afogadas até ao pescoço, vêm falar em nome de concorrência, quando as 

empresas alemãs se financiam a uma taxa de juro completamente diferente das empresas portuguesas? Eu 

voto contra porque tenho vergonha. Tenho pena que alguns votem a favor porque não a têm.” 

 

Declaração de Voto do Sr. António Chora do BE 

“Quero dizer que eu sou a favor de todos os apoios que possam vir e que venham a criar emprego no 

distrito, no concelho, no país, mas votei contra esta moção essencialmente porque eu nunca voto a favor de 

qualquer coisa que venha e que me diga que é de exclusiva competência da comissão europeia. A 

comissão europeia é um órgão não eleito democraticamente e, portanto, só esta situação me faz votar 

contra esta moção, mais a mais, atribuindo a alguém que ninguém elegeu a exclusividade da atribuição seja 

do que for. Tenho pena que tenham inserido nesta moção esta frase, que é uma frase que é crucial, penso 

eu, na divisão e na maneira como pensamos uma Europa.” 

 

Declaração de Voto do Sr. Staline Rodrigues do PS 

“A minha declaração de voto é simples, é rápida. Portanto, confrontado com as várias intervenções sobre 

esta matéria, muitas delas me aprazem e vou registar, não obstante destaco a decisão da Assembleia de 

Freguesia de Alhos Vedros considerando que é uma assembleia de gente de trabalho que merece a minha 

referência.” 

 

 

Em seguida foi apresentado, pela CDU, a seguinte Moção: 

 

Srª Secretária da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Eli Rodrigues 

“Contra o encerramento de serviços hospitalares 

O processo de destruição do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desencadeado nos últimos anos com o 

encerramento dos serviços de urgência, maternidades, centros de saúde, serviços de atendimento 

permanente, implementação e agravamento de taxas moderadoras, criação das parcerias público-privadas, 

agravou-se drasticamente a pretexto da aplicação do programa de assistência financeira a Portugal. 

O atual governo prepara mais um violento ataque ao SNS com a publicação da Portaria 82/2014, de 10 de 

abril, o que representa mais um duro golpe desferido no direito constitucional à proteção da saúde. 

A opção pela publicação através de uma portaria e não um decreto-lei revela ainda um claro objetivo de 

fugir à discussão, legislando ao arrepio das tomadas de posição do Poder Local, da Ordem dos Médicos, 
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dos Sindicatos representantes dos vários grupos profissionais do sector da saúde e dos representantes dos 

utentes, impossibilitando ainda a introdução de alterações no debate na Assembleia da República. 

A continuidade destas políticas permite-nos antecipar que o resultado final será a destruição das 

características essenciais do Serviço Nacional de Saúde, com a brutal redução da prestação de cuidados de 

saúde e, por consequência, o aumento das desigualdades no acesso ao direito à proteção na saúde. 

Acresce ainda o facto de, segundo a Portaria, e de acordo com o art. 2º, nº7, “Atendendo às especificidades 

dos hospitais em regime de parceria público/privada (PPP) a carteira de valências é definida através dos 

respetivos contratos de gestão” significando assim que os hospitais pertencentes aos grupos económicos 

são claramente favorecidos em relação aos hospitais públicos, na definição das especialidades que mais 

lhes convém através da negociação de contratos de gestão enquanto se reduz e limita drasticamente os 

hospitais da rede pública. 

A aplicação da referida Portaria conduzirá ao desaparecimento de uma parte substancial das atuais 

valências, como obstetrícia/maternidades, e à desqualificação de muitos Centros Hospitalares (como o 

Centro Hospitalar de Barreiro-Montijo e Setúbal) levando ao corte do seu orçamento para funcionamento e 

investimentos previstos, bem como ao despedimento de profissionais ou à sua colocação noutros locais. 

Dificuldades que acrescem às atuais carências já sentidas ao nível dos Cuidados Primários de Saúde: falta 

de médicos e enfermeiros de família, reduções nos horários de funcionamento dos centros de saúde, 

limitação da carteira de serviços prestados às populações, entre outros. 

Os cidadãos verão assim dificultado ou mesmo impedido o acesso a cuidados especializados. O 

desenvolvimento social e económico do território sofrerá um retrocesso. É todo um processo de regressão 

civilizacional que está em curso. 

Considerando inadmissível tal decisão, lesiva dos interesses e direitos das populações; 

Considerando ainda que está nas nossas mãos a defesa do SNS, consagrado na Constituição da República 

Portuguesa; 

Os eleitos da CDU da Assembleia Municipal, reunida em 27 de junho de 2014, propõem: 

1 - Manifestar a sua posição de frontal recusa de todo este processo, que consideram ter como única 

finalidade a destruição do Serviço Nacional de Saúde por razões ideológicas e opção política. 

2 - Exigir a revogação imediata da Portaria 82/2014 de 10 de abril. 

3 - Exigir a sua participação em todos os processos ou decisões que digam respeito à organização e 

funcionamento dos Serviços de Saúde que servem a população do Concelho. 

4 - Organizar e participar em ações de protesto ou outras que sejam consideradas adequadas à defesa dos 

interesses dos cidadãos, nomeadamente o pedido de audiência urgente ao Ministro da Saúde. 

5 - Apelar aos utentes, aos profissionais de saúde e suas estruturas representativas e à população em 

geral, para que intensifiquem a luta em defesa do SNS, contra a aplicação desta Portaria. 

6 - Divulgar junto da Comunicação Social, pelos meios considerados mais convenientes, as ações tomadas 

na defesa dos interesses dos cidadãos.” 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE; uma abstenção do PSD. 
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Em seguida foi apresentado, pelo PS, a seguinte Recomendação: 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

“Circuito de Manutenção 

O concelho da Moita é dos que mais jovens tem no país. Aqui encontram-se potenciais atletas, desportistas 

amadores ou simples adeptos da prática desportiva. 

Vários são os atletas moitenses que se destacam a nível nacional e internacional. Mas a realidade mostra 

que ainda é preciso continuar a desenvolver esforços para que sejam os objetivos que todos nós desejamos 

alcançar. 

São também já conhecidos os benefícios inerentes à prática de exercício físico, melhorando o 

condicionamento físico geral, proporcionando uma melhor qualidade de vida, adquire mais harmonia entre a 

saúde do corpo e da mente. 

O circuito de manutenção constitui-se assim, como mais uma opção de qualidade, que permitirá a todos os 

utentes do Parque José Afonso a prática da sua atividade física num dos espaços verdes mais agradáveis 

da região. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 27 de junho de 2014, propõe à 

Câmara Municipal da Moita a realização do seguinte: 

i) Definir um circuito de manutenção com diferentes níveis de intensidade; 

ii) Numa fase posterior, dotação do espaço de mais equipamento de “street workout”.” 

 

 

Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Disse concordar com a recomendação, todavia considera que é muito “poucochinho”, uma vez que têm 

campeões europeus, campeões distritais, vice-campeões nacionais, campeões nacionais, têm centenas de 

atletas federados aos quais não é feita qualquer referência pelo que propôs, por uma questão de justiça 

para quem trabalha todos os dias e, em alguns dos casos, com poucas condições, que onde diz “aqui 

encontram-se potenciais atletas” passasse a dizer “aqui encontram-se campeões distritais, nacionais, 

europeus”, pois considera que assim seria feita justiça ao movimento associativo popular que existe no 

concelho da Moita e que, na sua opinião, é dos mais fortes do país, pelo que deixou esta pequena sugestão 

ao proponente. 

Mais disse concordar com tudo e que, quanto à questão do street workout, podiam propor muitas coisas 

pelo propôs que exijam condições para o concelho, como por exemplo, reivindicando a construção do 

pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária da Baixa da Banheira, e passou a explicar porquê. 

Informou que a escola D. João I recebeu um agraciamento da Federação Portuguesa de Futebol por ter 

sido considerada das melhores escolas de futebol do país, e foi considerada uma excelente prática porque 

liga o desporto federado ao desporto escolar e o próprio, sem querer falar daquilo que não sabe, pensa que 

no Vale da Amoreira havia muito mais condições para fazer isto, pois têm atletas, têm treinadores e têm 

dificuldades. Relembrou que o pavilhão gimnodesportivo para aquela escola foi proposto, salvo erro, em 

1986 pelo atual Presidente da República, então primeiro-ministro, que disse que iria fazer todos os esforços 

para que se construísse o pavilhão. Não foi feito e, passados todos estes governos, não foi feito. Parece-lhe 
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que este seria um projeto âncora para o Vale da Amoreira, em que todos teriam a ganhar, pelo que propôs 

a sua inclusão. 

Disse ainda que existe uma escola no Barreiro que “rouba” alunos ao concelho da Moita, que é a Escola 

Secundária de Santo André, e fá-lo precisamente por causa dos cursos de desporto, pois têm alunos da 

Baixa da Banheira, da Moita, que vão para lá por não ter um curso de desporto que considerem melhor no 

concelho, quando no Vale da Amoreira existem todas as condições para o fazer. 

Concluiu propondo, com toda a boa vontade e dizendo que vai votar a favor da recomendação, estas 

alterações que considera que melhoram, sem sombra de dúvida, esta recomendação do PS e propôs que 

todos fizessem um esforço para tornar presente no seu discurso esta reivindicação, para poderem fazer 

daquela terra uma referência a nível nacional, se todos se esforçarem. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Pediu permissão para pedir, antes de dar a palavra ao próximo membro da Assembleia Municipal que pediu 

o uso da palavra, que as propostas de alteração à recomendação fossem colocadas por escrito e entregues 

na Mesa. Mais solicitou, atendendo ao avançado da hora, que fossem mais precisos e concisos. 

 

Sr. Luís Chula do PS 

Começou por dizer que esta recomendação é o que é, e que esta recomendação é sobre um circuito de 

manutenção para o Parque José Afonso, na Baixa da Banheira, pelo que os considerandos de que é 

importante fazer exercício físico e tirar proveito da proximidade do rio, das condições naturais e das 

condições que foram criadas são o que são. Agora, esta recomendação não pretende fazer o elogio dos 

atletas que a Baixa da Banheira tem, que podia ser objeto de outra saudação por exemplo, mas não é, daí 

que estar a integrar aqui ou a criar uma cortina de fumo para confundir de que se devia por “assim ou 

assado” não. Esta recomendação é uma recomendação à Câmara Municipal, e tão só, com um único e 

exclusivo objetivo que é o de recomendar à câmara que, com os seus esforços, instale um circuito de 

manutenção no Parque José Afonso. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Disse que a posição da CDU, apresentada pelo Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira, não retira nada a esta recomendação pois acham que ela faz sentido, mas acrescenta 

algo que julgam também fazer sentido, que é o complementar de uma ideia para o desporto, e isto por não 

quererem apenas um desporto de circuito de manutenção mas sim um desporto total, portanto, nas escolas, 

nas coletividades, individualmente, o que querem é complementar esta recomendação que consideram 

fazer sentido com algo mais. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Começou por dizer que entende as propostas e que o que a bancada do PS está a dizer é que percebe as 

propostas de alteração mas consideram que devem apresentar uma outra recomendação, porque a do PS é 

esta, simples e singela. Mais disse que, se a CDU apresentar uma recomendação na linha de tudo aquilo 

que disseram, a bancada do PS votará favoravelmente, todavia a recomendação aqui apresentada e 

colocada à discussão é esta, não aceitam alterações mas estão disponíveis para votar uma outra 

recomendação com as linhas ditas pela CDU e com as quais concordam. 
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Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Por ter solicitado que a proposta de alteração fosse colocada por escrito, considerou que devia lê-la para 

que todos os presentes saibam o que foi proposto. 

Assim, informou que a primeira alteração proposta pela CDU foi para que onde diz: “(…) Aqui encontram-se 

potenciais atletas, desportistas amadores(…)” passasse a dizer “(…) Aqui encontram-se atletas olímpicos, 

campeões distritais, nacionais, desportistas amadores(…)”. 

Quanto à segunda alteração trata-se somente de acrescentar um 3º ponto que apenas diga: “Reivindicar a 

construção do pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária da Baixa da Banheira.” 

 

Sr. João Faim da CDU 

Começou por dizer que a bancada da CDU, na opinião das intervenções anteriores e do próprio que 

também a manifesta, não têm nada a obstar contra a recomendação proposta, antes pelo contrário, 

consideram-na pertinente e como tal votá-la-ão favoravelmente. Todavia, também quis dizer que as 

alterações propostas pela bancada da CDU têm toda a pertinência, pelo que lamenta que não sejam 

aceites, pois julgam que iriam enriquecer ainda mais esta recomendação. 

Disse ainda que contam com certeza com o voto favorável do PS, e da Assembleia, quando aqui 

apresentarem essa recomendação, nomeadamente a antiga, e muito justa, reivindicação da construção do 

pavilhão desportivo na União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, que é uma grande 

aspiração desta terra e sabem que os irão acompanhar nesta reivindicação, sendo que, curiosamente, 

nalgumas alturas infelizmente não o fizeram, mas isso são águas passadas, pois o que interessa é que o 

que aqui está como recomendação é justo, como é justa também a reivindicação do pavilhão, e por isso 

reiterou que a bancada da CDU votará favoravelmente. 

Por último disse necessitar apenas de um pequeno esclarecimento, pelo que pediu ao primeiro subscritor da 

moção se o podia esclarecer, relativamente à frase inicial “O concelho da Moita é um dos mais jovens do 

país”, se o que pretendia referir era “O concelho da Moita é um dos que mais jovens tem no país”, uma vez 

que foi essa a sua interpretação. Sugeriu então que, caso estivessem de acordo, alterassem a frase para 

esclarecer melhor e para que não surjam dúvidas a ninguém. 

 

Sr. Luís Morgado do BE 

Após a sua própria análise e depois da intervenção do Sr. Luis Chula, considerou que a verdade é que isto 

é o que é, pelo que a recomendação é fácil de aprovar. Todo o outro conteúdo que a CDU quer acrescer é 

legitimo, mas às tantas querem transformar esta recomendação num outro documento de estratégia 

desportiva para o concelho, e não é disso que se trata. Parece-lhe que esta recomendação é fácil de ser 

aprovada, como uma outra, e aliás com incidências bem maiores, também pode ser aprovada mas, quanto 

a si, colar isto aqui forçosamente não tem qualquer interesse, até estratégico, porque estarão a misturar 

atribuições que são do âmbito da câmara municipal e da respetiva junta, com outras que são exatamente do 

governo, e cujo documento deverá ter outra força, outro detalhe, outra fundamentação. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Propôs que ficasse exatamente como está, porque o que realmente importa é o que vem a seguir. 

Considera que poderiam continuar a discutir a primeira frase do documento e a melhor maneira de a 

construir, contudo considera que a ideia está percetível. 
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Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Atendendo a que o que lhe compete, sobretudo, é dirigir a Assembleia, pediu permissão para transmitir que 

não via mal nesta alteração “O concelho da Moita é dos que mais jovens tem no país”. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Confirmou que, por si, aceita a alteração. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Para clarificar, informou que a frase inicial foi alterada para: “O concelho da Moita é dos que mais jovens 

tem no país”, que essa alteração foi aceite pela bancada do PS, e que de resto se mantém o texto inicial, 

uma vez que todas as outras alterações propostas da CDU não foram aceites. 

 

 

Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, 

sendo dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD (em cujo texto supra transcrito já consta a 

alteração sugerida). 

 

Declaração de Voto do Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da 

Amoreira, Nuno Cavaco 

“Vou votar a favor mas considero muito pouco democrática esta atitude da bancado do PS, e que contradiz 

toda a argumentação que traz em anteriores assembleias de acusar a CDU de não mexer nos documentos, 

de não os querer discutir, e parece-me lamentável o que foi dito por alguns membros. Depois, e como me 

avivou a memória esta má vontade, eu tenho aqui apanhado rapidamente que o PS votou oito vezes contra 

a construção do pavilhão da escola, e portanto percebo porque é que não querem mudar, porque senão 

tinham de votar a favor uma coisa que eles até são contra, e assim saio mais satisfeito de ter votado a favor 

e percebo a orientação de voto dos membros do PS. Parece-me que é coerente.” 

 

Declaração de Voto do Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

“Porque é que a bancada do PSD votou favoravelmente? É claro, limpo, simples, eficaz. É isto, nada mais.” 

 

Declaração de Voto da Srª Filomena Ventura do PS 

“É só para dizer que votei a favor desta recomendação, tal e qual como ela entrou na Mesa, com a pequena 

alteração na construção da língua portuguesa, que a todos nos une e nos orgulha, somente. Todas as 

ilações que possam ser tiradas sobre a inclusão ou não de alterações, dizer-vos que a identidade passa por 

isto, a apresentação de recomendações e ainda estamos, e estaremos sempre, porque eu defenderei um 

país democrático, e todas as ilações são isso mesmo, ilações.” 

 

 

Em seguida foi apresentado, pelo PS, a seguinte Recomendação: 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

“Programa de Voluntariado: Dia M 
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Vivemos numa sociedade, com diversos estímulos aos individualismos, onde os cidadãos muitas vezes têm 

dificuldade em perceber como podem contribuir, para a melhoria do espaço onde habitam. 

Consideramos necessário promover uma maior cooperação entre a população e os órgãos de decisão, 

numa perspetiva de diálogo construtivo com estes, sobretudo com o intuito de os levar a sentirem-se úteis 

na construção do espaço onde residem. 

Tendo este concelho uma forte tradição associativa, pensamos que implementar o Dia M, a exemplo do que 

já acontece no concelho vizinho do Barreiro, seria uma ótima forma de contribuir para a coesão social. 

Objetivos: 

i) Fomentar a cidadania ativa, a capacidade de auto-organização e a procura coletiva de soluções, 

através da participação de toda a comunidade, de forma a contribuir para uma imagem mais positiva do 

concelho; 

ii) Promover ações para a (re)qualificação do espaço público por iniciativa da comunidade e em prol 

desta; 

iii) Fomentar a importância da proximidade e participação, envolvendo poder local, movimento associativo, 

ipss’s, escolas, empresas locais e população de todo o concelho. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 27 de junho de 2014, propõe à 

Câmara Municipal da Moita a realização do seguinte: 

Programa de Voluntariado: Dia M! 

O Dia M representaria um evento em que seria possível promover atividades de cariz mais social, 

nomeadamente ações de voluntariado. A Câmara Municipal tem a oportunidade de apostar na divulgação 

dos projetos de voluntariado existentes, procurando incentivar a comunidade a participar. Por outro lado, 

poder-se-iam desenvolver atividades de voluntariado dentro do concelho da Moita, como por exemplo: 

i) Promover ações de comunicação inter-geracional de forma a gerar troca de experiências entre os mais 

jovens e as gerações anteriores; 

ii) Limpeza e valorização de monumentos e património históricos; 

iii) Reabilitar zonas de lazer com aposta nas artes gráficas.” 

 

 

Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Secretário da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, Jorge Paulino 

Começou por dizer que irá votar favoravelmente esta recomendação, que acha muito bem que esta 

recomendação venha à Assembleia, que desconhecia, até a algumas semanas atrás, que o Barreiro 

também tinha esta iniciativa mas, no entanto, isto não é novidade no concelho porque no Gaio-Rosário e em 

Sarilhos Pequenos, no dia 31 de maio de 2014, foi feita uma iniciativa, também de voluntariado, que se 

chamou “Dia do Voluntariado de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos”, onde tiveram a participação de 

aproximadamente 80 pessoas, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, através do 

projeto “Entre Nós”, e da própria câmara municipal da Moita. Foi uma iniciativa bastante participada, com 

várias intervenções em inúmeros locais, e os objetivos foram basicamente os que surgem aqui, ou seja, 

fomentar a cidadania, promover ações de requalificação em toda a freguesia e, aqui muito importante, 

fomentar a participação do movimento associativo, das escolas, da população em geral, e especialmente, 

porque acha que é muito importante, do poder local. Disse ainda que, com pena sua, os eleitos do PS na 
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Assembleia de Freguesia, após terem recebido o convite na sessão da assembleia e pessoalmente, não 

participaram. Todavia, acreditam que daqui por três anos, mais perto das eleições, eles participem. 

Concluiu dizendo que ainda assim acha esta iniciativa muito interessante, vai votar favoravelmente e irão 

certamente, pelo menos no Gaio-Rosário e em Sarilhos Pequenos, continuar a fazer. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Quis informar que nas festas populares das freguesias, que são duas, também há iniciativas destas. Mais 

informou que, por exemplo, o lago do parque às vezes tem problemas, mas muitas vezes é limpo com o 

esforço de voluntariado, de gente que trabalha ali de borla, com amor à terra, portanto não é novo. E têm 

um movimento associativo popular que mostrou ser, durante anos, e não querendo ser bairrista, melhor que 

no Barreiro, melhor que no Porto, melhor que em qualquer lado, porque o movimento associativo popular é 

mesmo isso, trabalho voluntário benévolo, sem interesse algum, que faz o melhor voluntariado do mundo e 

que nem sequer pretende agradecimentos. Considera portanto que já têm muitos dias M’s, pensa que a 

ideia não é má, mas devem valorizar o que existe e não partir do zero porque são um exemplo no concelho. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Considera que este tipo de ações tem história no concelho, nomeadamente nesta freguesia e, em especial, 

nesta zona da freguesia. Disse que se lembra de, quando era menino, ter sido construído o Parque Estrela 

Vermelha pela comissão de moradores, tal como o Jardim dos Passarinhos e, no dia de hoje, a União 

Desportiva e Cultural Banheirense está a realizar marchas populares na Rua Alves Redol, o Centro de 

Atletismo da Baixa da Banheira está a construir um centro de treinos, e a Associação BB Blues Portugal 

está aqui com o maior festival de blues de Portugal, que tem uma exposição com artistas que participaram 

no Dia B no Barreiro. 

Concluiu dizendo que queria apenas deixar esta nota, que não estão contra um Dia M ou outra coisa 

qualquer, mas quis fazer notar que estas atividades existem e vão existindo esporadicamente, 

organicamente, e que no concelho não existe a necessidade de apenas num dia ser lembrado o 

voluntariado, uma vez que ele existe regularmente, nomeadamente no movimento associativo. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Disse que ninguém põe em causa, e era preciso que não tivessem experiência nenhuma de vida neste 

concelho, a capacidade, a iniciativa, o contributo que o associativismo tem, bem como a sua história neste 

concelho, ao longo de muitas décadas. Ninguém tem qualquer dúvida disso, nem ninguém tem dúvida da 

capacidade dos bairros se organizarem e fazerem obra, porque é histórico aqui no concelho. Agora, o que 

uma iniciativa desta natureza pretende é que haja uma entidade agregadora de todas essas vontades que, 

uma vez por ano, organize um dia por forma a sensibilizar todas essas boas vontades e, sobretudo, aquelas 

que nunca colaboraram em nada, porque há muita gente que nunca colaborou em nada, para um único dia 

que seja no ano, alinharem conjuntamente com outros que, naturalmente, até estão todos os dias a praticar 

ações de voluntariado, onde quer que seja, sensibilizando-as assim para os interesses gerais da população, 

para os interesses gerais das vilas, e aqui é extensível a todo o concelho. 

Considera que o que ouviu aqui foram dois membros da Assembleia Municipal que são da Baixa da 

Banheira, e não tem dúvidas que na Baixa da Banheira o movimento associativo é pujante, mas isto não é 



Página 24 de 61 

destinado só ao movimento associativo mas sim ao cidadão comum. Venham todos, vamos fazer qualquer 

coisa pela nossa terra. 

Concluiu dizendo que, mesmo sendo só um dia, pode fazer com que essas pessoas se sintam 

sensibilizadas para depois participarem mais ativamente na vida associativa. 

 

1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro 

Informou que este ano participou no Dia B no Barreiro porque este dia é muito aproveitado pelas escolas 

para aproveitarem o seu espaço e, curiosamente, é das poucas alturas em que as associações de pais 

entram nas escolas no Barreiro. 

Disse ainda que sempre participou, sem Dia M, como mãe nas escolas de Alhos Vedros, em várias ações 

de voluntariado, e nunca precisou de ser incentivada por um dia mas, independentemente de concordar que 

seja bom motivar, por acaso, ou talvez não, a população do concelho da Moita tem uma grande capacidade 

de trabalhar em regime de voluntariado, com as suas escolas, as suas coletividades, os seus espaços 

públicos. 

Concluiu dizendo que o Dia M pode levar a esse incentivo, mais ainda das pessoas que nunca trabalharam, 

mas há muitas pessoas que já trabalharam e que nunca precisaram de ser motivadas. 

 

 

Submetida a recomendação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, 

sendo dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Antes de iniciar o período da ordem do dia questionou se algum membro pretendia intervir e solicitou que 

tivessem alguma contenção no tempo usufruído, atendendo ao adiantado da hora. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Sobre a Comissão Permanente de Desenvolvimento Económico e Social disse que, uma vez que uma das 

conclusões da reunião da comissão foi a de partilhar o trabalho neste plenário, reuniram no dia 28 de maio 

com o vereador João Romba, responsável pelas atividades económicas, e no dia 2 de junho, com a 

vereadora Vivina Nunes, responsável pela intervenção social e educação, sendo que se trataram de 

reuniões muito esclarecedoras, muito ricas, e que em muito contribuíram para que os membros da 

comissão conhecessem melhor a realidade do concelho. 

 

Sr. Vicente Merendas da CDU 

Começou por dizer que, apesar do adiantado da hora e dos apelos da Srª Presidente da Mesa, com os 

quais está plenamente de acordo, há uma questão de fundamental importância que justifica uma declaração 

política nesta Assembleia Municipal, tendo iniciado a leitura da mesma conforme transcrição infra 

“Declaração Política sobre a privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF) 

O Governo anuncia e prepara-se para concretizar a privatização da EGF – Empresa Geral do Fomento, 

uma das empresas do Grupo Águas de Portugal. 
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Esta empresa é a empresa que detém, em nome do Estado, o capital de onze empresas multimunicipais de 

gestão e tratamento de resíduos sólidos urbanos, abrangendo uma grande parte do território nacional, 

prestando um serviço às populações através de sistemas que foram construídos de raiz pelas autarquias 

que, mais tarde, aceitaram integrar sistemas multimunicipais em conjunto com a EGF, sendo essa empresa 

exclusivamente constituída por capitais públicos, sujeita à direção e estratégia no âmbito do serviço público. 

Apesar de se verificar que quanto mais privatizações se concretizam, mais prostrado e endividado fica o 

país e mais frágil fica o conjunto dos serviços e o próprio aparelho produtivo, o governo PSD/CDS pretende 

levar a cabo mais um atentado contra a economia do país. 

A privatização da EGF contou com a oposição dos parceiros da empresa nos sistemas, os municípios. As 

autarquias levaram a cabo, juntamente com a EGF, importantes investimentos e mantiveram na esfera 

democrática um conjunto de opções quanto ao papel e ao serviço prestado pelas empresas multimunicipais 

junto dos cidadãos. Na verdade, a privatização do capital da EGF no seu conjunto, representa a substituição 

do Estado por uma entidade privada, com objetivos diversos e sujeita a critérios necessariamente opostos 

aos da boa gestão do serviço público. Essa substituição, contra a vontade dos próprios municípios e 

populações, é também uma alteração de regras contratuais que, escritas ou não, estavam assumidas junto 

dos municípios. Aliás, sobre isso mesmo se expressaram já vários municípios e autarcas, os trabalhadores 

das empresas parcialmente detidas pela EGF e as populações, em ocasiões diversas das que se destaca a 

manifestação ocorrida em frente à Assembleia da República no passado dia 6 de junho. 

A opção do governo é injustificada a todos os níveis, no plano económico a EGF é um grupo rentável, com 

lucros acumulados só nos últimos 3 anos de mais de 60 milhões de euros e movimenta atualmente perto de 

170 milhões de euros. 

A EGF domina 65% do total nacional de resíduos urbanos por via das 11 empresas de tratamento e 

valorização de resíduos e recolha, criadas em conjunto com os municípios. 

Do ponto de vista político, a privatização abre o caminho para a degradação da qualidade do serviço, 

subordina opções fundamentais da saúde pública, ambiente e ordenamento ao desígnio do lucro de 

acionistas privados, cria as condições para o aumento das tarifas cobradas aos municípios e aos cidadãos. 

A privatização da EGF terá consequências desastrosas para o país e a economia nacional que perderá o 

controlo de um sector estratégico para os municípios, cujo papel ficará significativamente reduzido, além da 

pressão que advirá no sentido da liquidação dos sistemas. 

Para os trabalhadores, porque os seus postos de trabalho e os direitos conquistados poderão estar em 

causa no futuro, para as populações, que passam a ter um serviço que lhes é prestado por uma empresa do 

sector privado, que visa o máximo lucro, através do aumento no futuro, dos montantes das taxas suportadas 

pelos municípios, penalizando ainda mais o fraco rendimento das famílias. 

O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que denunciou desde o primeiro momento esta 

situação, apresentou no passado dia 10 de junho na Assembleia da República um projeto de lei que recusa 

a privatização da Empresa Geral do Fomento (EGF) e revoga o Decreto-Lei nº45/2014, de 20 de março, do 

Governo PSD/CDS. 

Saudamos aqui esta iniciativa parlamentar do PCP, e apelamos à luta dos trabalhadores e das populações, 

a dizer não à privatização da EGF. 

Só há uma intenção em privatizar este sector altamente rentável e fundamental para a vida e bem-estar das 

populações, é entregar à iniciativa privada importantes ativos do Estado que são fontes líquidas de receitas 

colocando as autarquias na dependência de multinacionais.” 
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S. Staline Rodrigues do PS 

Disse querer fazer um reparo relativamente ao que se passou na Comissão de Planeamento e Urbanismo, 

uma vez que, como os presentes sabem, não tem computador e é sempre convocado por papel. 

Assim, foi convocado para uma reunião desta Comissão no dia 17 de março, na qual participou 

acompanhado pela sua camarada de bancada, Drª Dulce Marques, em que abordou algumas questões por 

ter algum conhecimento da matéria, aliás, como diz o vereador na introdução do REOT, o próprio foi a única 

pessoa que esteve a analisar este documento aquando da sua exposição pública. Das várias matérias 

referidas foram, por sua iniciativa, feitas algumas sugestões, entre elas a realização de uma reunião com a 

presença do vereador ou de alguém com competência nesta matéria, bem como a concretização de uma 

visita ao concelho. 

Assim, no seguimento da anterior, realizou-se uma nova reunião no dia 17 de abril mas, contrariamente ao 

que era suposto, não foi convocado. Sendo o próprio que abordou o tema e fez alusão à necessidade dessa 

reunião, a mesma realizou-se sem a sua presença e depois, curiosamente, recebeu do Sr. Coordenador da 

Comissão uma ata a informar o que se tinha passado, em que estiveram presentes o Sr. Vereador e dois 

arquitetos, e onde começa por dizer, logo no 1º parágrafo, não obstante não ter sido convocado, que se 

encontrou com o próprio no café antes da reunião. Obviamente que, quando vê o Sr. Coordenador, o Sr. 

Presidente da Câmara, ou a Srª Presidente da Mesa da Assembleia, no café não sabe se estão ali por 

coincidência a tomar um café. Certo é que não foi convocado, o coordenador não lhe comunicou, não 

obstante o ter cumprimentado, e a reunião realizou-se. 

Concluiu dizendo que isto é um protesto, porque situações destas não abonam o concelho, a câmara e os 

órgãos autárquicos. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Disse que tem consultado a página da autarquia e verificou que estão lá algumas atas da Assembleia, estão 

as moções, estão as deliberações, mas não estão as recomendações, pelo que questionou a Mesa se 

existe algum motivo em particular uma vez que, para além de considerar que é do interesse de todos, se 

trata de um documento aprovado pela Assembleia, logo deve ser de acesso público. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Disse querer fazer uma breve intervenção sobre educação, por forma a alertar a Assembleia Municipal. 

Começou por referir o divulgado fecho de duas escolas do 1º ciclo no concelho, nos Brejos e nas Arroteias, 

sem a consulta aos conselhos gerais dos agrupamentos que as integrem, sem a consulta à população, de 

uma forma cega, bem como o corte da possibilidade de abertura de cursos profissionais, propostos pelos 

agrupamentos em reunião e retirados depois, sem justificação, por parte do Ministério da Educação, quer à 

Escola Secundária da Moita, quer à Escola Secundária da Baixa da Banheira 

Alertou para o términus dos cursos de educação e formação nas escolas secundárias da Baixa da Banheira 

e da Moita, para a incerteza da continuidade das turmas de percursos curriculares alternativos, com a 

tentativa sub-reptícia de empurrar todos os alunos para a frequência dos propalados cursos vocacionais, 

que prejudicará sem dúvida o futuro do país, tendo relembrado que estes cursos vocacionais foram já objeto 

de análise pela UNESCO e que foram considerados por esta entidade como não sendo uma mais-valia para 

o futuro dos alunos que o frequentam, em especial, na Alemanha. 
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Referiu ainda a divulgação do estudo dos propalados especialistas sobre o funcionamento da educação 

especial, onde se propõem alterações dissociadas da realidade da população escolar, onde estes 

especialistas citam de forma errada a legislação em vigor, que prenunciam um ataque dissimulado à lei de 

bases do sistema educativo em vigor e uma estratégia de a alterar, facto não conseguido em janeiro de 

2004, aquando do veto do então Presidente da República, Jorge Sampaio. 

Concluiu dizendo que olhar a escola pública como uma despesa é não garantir a igualdade de 

oportunidades para todos e que a escola pública como um investimento é e será sempre um fator de 

desenvolvimento para o nosso país e, em especial, para o nosso concelho. 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1 – Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº571/XII (Criação da Freguesia de Baixa da Banheira, 

no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português 

 

“Por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vem a Comissão Parlamentar de 

Ambiente e Ordenamento do Território solicitar parecer sobre o Projeto de Lei em referência, que visa a 

criação da Freguesia da Baixa da Banheira e a extinção da União das Freguesias de Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira. 

Considerando que: 

O Poder Local Democrático é um instrumento fundamental para o desenvolvimento e elevação das 

condições de vida das populações, para a qualificação do território, para a promoção da coesão social, 

económica e cultural e para o estímulo à participação popular e democrática na resolução dos problemas 

existentes. E apesar dos condicionalismos criados pela inexistência em concreto de Regiões 

Administrativas, o Poder Local Democrático foi capaz de operar profundas transformações, democratizando 

e descentralizando o investimento público e está consagrado na Constituição da República Portuguesa, 

sendo caracterizado pela existência de autarquias locais que integram a organização democrática do 

Estado, dotadas de órgãos deliberativos e executivos, plurais e colegiais, representativos das populações, 

eleitos por sufrágio direto e universal, com atribuições, competências, património, finanças e quadro de 

pessoal próprios. 

Que é neste contexto que esse Poder Local, que se afirma mais próximo das suas populações, defendendo 

e promovendo a sua cultura e as suas tradições, continuando a promover o desenvolvimento dos territórios 

e o bem-estar das populações, contribuindo para a superação das dificuldades nacionais, afirmando-se 

como agentes da mudança necessária. 

Que é determinante a existência das Freguesias no Município da Moita tal como vieram a ser criadas ao 

longo dos anos com as suas especificidades e características. 

Considerando os fundamentos históricos, culturais, sociais, demográficos e económicos apresentados no 

Projeto de Lei Nº571/XII, de iniciativa do PCP, e sobre o qual a Comissão Parlamentar de Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local nos solicita parecer, e respeitando as decisões tomadas pela 

Assembleia Municipal nas suas sessões extraordinárias de 20 de Janeiro de 2012 e de 5 de Outubro de 
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2012, em que deliberou contra a redução de Freguesias no Município da Moita, a Mesa da Assembleia 

Municipal propõe a emissão de parecer positivo sobre a Criação da Freguesia da Baixa da Banheira.” 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Disse compreender a razão do aparecimento destes pareceres porque estavam efetivamente em falta, ou 

seja, eles são o objeto sobre aquilo que se vão pronunciar e votar e que, naturalmente, deviam ter capeado 

os pedidos de parecer da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território do Parlamento. Assim, e 

apenas por uma questão de esclarecimento, questionou a Presidente da Mesa se é efetivamente assim 

como acabou de dizer ou se, por qualquer motivo a Mesa da Assembleia não os fez nem distribuiu 

previamente e está a colmatar agora o problema, apresentando neste momento esses mesmos pareceres. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Começou por dizer que, em nome da população da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, se 

congratulam com este trabalho e esta coerência do PCP, uma vez que não conhece ninguém no seu 

perfeito juízo que seja a favor desta trapalhada que fizeram. Como comunista eleito tem orgulho num 

partido que diz sempre a mesma coisa, um partido de homens livres que cumpre com aquilo que promete e 

que não anda aos ziguezagues de acordo com calendários ou com estratégias políticas que não servem a 

população. 

Mais disse que sempre foram contra, que nunca lhes perguntaram nada acerca do assunto e que quando o 

fizeram foi com chantagem: “ou é assim que morrem ou é assado”. Disseram que iriam ter ganhos de 

escala e o que tiveram foi redução de eleitos e redução de verbas e meios para trabalhar, o serviço público 

piorou e onde não piorou, na avaliação que faz nas freguesias, é por excesso de trabalho dos eleitos e dos 

trabalhadores, porque com menos condições têm de fazer mais. Têm gastos muito maiores, sendo que só 

em software a maior parte das juntas gastou milhares de euros, e têm desperdícios maiores porque para 

compensar as populações desta maldade têm de desperdiçar alguns dos recursos que poderiam utilizar 

para bem das populações. 

Considera que aqui existem muitos responsáveis e que o próprio, valorizando este pedido de parecer, esta 

ação do grupo parlamentar do PCP, tem de lamentar três coisas. A primeira é o mau exemplo dado pelo PS 

que, em Lisboa, extinguiu mais de metade das freguesias contra a vontade da população, sendo que 

existem pessoas a morrer em Alfama, e pode provar o que está a dizer, porque as juntas mudaram o 

comportamento, não têm condições, não têm programas de proximidade a idosos, e as pessoas que não 

têm a quem se socorrer morrem sozinhas em casa e são encontradas uma semana depois. Recordou que, 

há cerca de dois anos, deu uma peça na televisão dando o exemplo de Alfama como um caso espetacular, 

em que as pessoas isoladas tinham o acompanhamento dos eleitos da freguesia, agora há pessoas a 

morrer pela extinção de freguesias, e aqui não é culpa do governo PSD/CDS. 

Em segundo lugar lamentou que o PS não tenha cumprido com a palavra dada porque o António José 

Seguro, em reunião com os autarcas de freguesia, propôs fazer o que o PCP está a propor e deu datas, no 

entanto falharam, não se faz. Não sabe qual será o futuro mas espera que no futuro, um PS que saia mais 
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coeso do que o que está agora, não alinhe por isto, porque a experiência que têm é exatamente ao 

contrário. 

Em terceiro lugar desafiou, ainda que sabendo que são cobardes para lhe responder, os eleitos do PSD 

para defenderem o que defenderam na altura, desafiou-os a virem à discussão, como nunca fazem nestas 

coisas porque ficam calados, e daí ter usado a palavra “cobardes” pelo que em seguida pediu desculpa por 

isso, mas o que queria dizer é que politicamente são cobardes, porque não respondem às outras forças 

políticas, reiterando o seu desafio aos eleitos do PSD para que digam o que pensam sobre este assunto, 

bem como reiterou o seu pedido de desculpas. Disse ainda que fica mais ofendido quando extinguem 

freguesias do que quando lhe chamam cobarde, mas existem pessoas que consideram que o “eu” está à 

frente do “coletivo”. 

Disse ainda que, em média, os eleitos de freguesia trabalham muito mais, em média, os trabalhadores têm 

que trabalhar muito mais, em média, os veículos e os meios das juntas são muito mais desgastados. A 

freguesia da Baixa da Banheira tinha sete eleitos para 22 mil pessoas e escolas, agora têm sete eleitos para 

38 mil pessoas e escolas. Mais disse estarem aqui presentes dirigentes associativos que sabem o esforço 

enorme que as juntas de freguesia do concelho, apesar de terem uma excelente relação e partilharem, o 

esforço que fazem todos os dias, até no fim de semana e à noite, para darem condições de som às 

coletividades, para lhes darem transporte, para fazer tudo o que for necessário, pelo que não sabe se 

queriam só extinguir as freguesias ou se também queriam matar os autarcas, mas estão a consegui-lo. 

A título de exemplo, concluiu informando que hoje, para além de estarem presentes na Assembleia, está a 

acontecer um festival de blues feito pelas autarquias e pelo movimento associativo, está a decorrer a festa 

do Vale da Amoreira, a festa da Baixa da Banheira está quase organizada, e tudo feito pelas mesmas 

pessoas, e quem sabe o que custa organizar uma festa percebe perfeitamente o que está a dizer, não é 

demagogia. 

 

Sr. Secretário da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, Jorge Paulino 

Começou por dizer que, obviamente, votará favoravelmente o parecer, e que esta luta já tem alguns anos, 

sendo que um dos seus momentos mais altos foi uma manifestação histórica em Lisboa que certamente 

todos recordam. E aquilo que há muito tempo defendiam e que há muito tempo lutavam contra, que era esta 

extinção das freguesias, é agora uma realidade e aquelas preocupações que tinham e as dificuldades que 

anteviam estão agora a acontecer. 

Falando especificamente sobre o Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, disse tratar-se de três localidades com 

três pessoas que não têm qualquer tempo atribuído, pelo que têm de sair à pressa dos seus trabalhos, ou 

tirar dias de férias para poderem estar ao serviço da freguesia, ou ainda pedir aos funcionários para 

trabalharem ainda mais, muitas vezes fora do seu horário de trabalho, ao serviço das freguesias. E são 

essas três pessoas que têm de se desdobrar por mil e uma iniciativas, e são mil e uma iniciativas porque no 

mesmo dia têm festas de natal, têm o carnaval a acontecer, têm o dia mundial da criança, têm o 

encerramento escolar e, para além de trabalharem e de não terem tempo atribuído, têm de estar em todo o 

lado. As pessoas obviamente não compreendem isso, porque pedem coisas ou solicitam as suas 

presenças, e quando lhes dizem que não podem porque têm de estar noutro lado, ou que não podem 

porque estão a trabalhar, as pessoas não entendem isso e vão começando a criticar. E isto, ainda que não 

se consiga combater, vai-se minimizando com muito trabalho, mas nunca conseguirão fazer o mesmo. 
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Subscreveu tudo o que foi dito pelo Sr. Nuno Cavaco, no que concerne às dificuldades e aos problemas 

financeiros, e lembrou ainda os problemas com as instituições bancárias porque o governo resolveu 

extinguir juntas de freguesia mas não se lembrou que tinham de fazer novas contas, e criou aqui um 

problema bastante grave que, até ao passado mês de maio, no Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, não 

estava ainda resolvido, ou seja, tem havido um conjunto de dificuldades que têm criado problemas de uma 

forma irreal. Por estas razões tiveram de cortar muitas coisas e, ainda que a população não entenda muito 

bem, acabará por ter de se habituar a isso, mas perderam muita qualidade. 

Concluiu dizendo que, por todo o exposto, se congratulam com este parecer do PCP, que o votarão 

favoravelmente e que, obviamente, irão defender para voltar a ter novamente o Gaio-Rosário e Sarilhos 

Pequenos separados. 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Começou por dizer que, no último parágrafo, estão referidas duas datas, o 20 de janeiro de 2012 e o 5 de 

outubro de 2012, mas julga que falta ali outra data que é o 27 de abril de 2012, porque há uma ata, que é a 

ata nº3/12, que reflete esta reunião, e que quanto a si deve figurar no texto. 

Em relação ao Sr. Nuno Cavaco disse que a resposta está naquilo que foi presente em 27 de abril de 2012 

e que mantêm a mesma posição, ou seja, a moção do PSD que foi apresentada nessa data é a resposta ao 

Sr. Nuno Cavaco. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Pediu para, no imediato, esclarecer que a Mesa ao elaborar esta proposta teve em conta as deliberações 

aprovadas pela Assembleia Municipal, mas não teve em conta moções que, apesar de terem sido 

apresentadas, não foram aprovadas. 

 

Sr. Luis Morgado do BE 

Disse que não irá tecer uma congratulação pela iniciativa do PCP porque a considera óbvia, pelas posições 

assumidas e, naturalmente, pela dimensão que o PCP tem nas autarquias na Moita, mas subscreve-a por 

completo, até pelas razões que o levaram, não só a si mas aos seus companheiros do BE, a contrariar toda 

a legislação que veio de assalto. 

A verdade é que desde o dia em que foram fundadas e, aliás, fundadas com o apoio do PSD, as freguesias 

cresceram, quer nos seus parques urbanos, quer em habitantes, quer nas suas próprias infraestruturas, 

logo, uma solução como esta de acabar freguesias não se justificava de todo, até pelas características das 

novas freguesias da Moita, como o Vale da Amoreira, o Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, cujas 

particularidades justificavam que fossem mesmo freguesias, para além de que hoje existe cultura feita e 

hábitos adquiridos que não se conseguem de facto fundir. 

Pelas razões expostas a sua votação será favorável, considera-a uma boa iniciativa, aliás, considera que 

outra coisa não se esperava e que cabia mesmo ao PCP, até porque tem representação na Assembleia da 

República e, por outro lado, tem a maioria absoluta nesta autarquia. 

Considera que isto não precisa de muitas conversas nem de muitas tiradas, aliás, parece-lhe que há um 

bocado de descuido nas frases que às vezes se usam porque, evidentemente, a surgirem intervenções 

destas, até porque os dois têm de trabalhar todos os dias para comer e são distantes de qualquer um dos 

governantes, o Sr. Nuno Cavaco não só incomoda os visados como incomoda todos os outros, uma vez que 
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limita o diálogo em relação a tudo, logo não é correto utilizarem este tipo de termos, para mais a este nível 

do poder, porque não está aqui nenhum secretário de estado nem ninguém que estivesse “pendurado” no 

BPN ou noutros lucros. Ao menos que haja uma réstia de respeito. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Começou por dizer que a bancada do PS não altera uma vírgula daquilo que tem vindo a dizer desde o 

início em que o problema foi apresentado com a celebérrima lei ou o propósito de lei Relvas. 

Em relação à intervenção do Sr. Nuno Cavaco, que aliás é useiro e vezeiro em fazer e usar este estilo, 

considera que, primeiro não dignifica o órgão onde está, e segundo carece de alguma escola de democracia 

e de perceber o que é que cada um faz em cada órgão porque, com a mesma legitimidade com que o Sr. 

Nuno Cavaco foi eleito, todos os membros aqui presentes também o foram. 

Quis ainda dizer que ele pode ser o maior defensor das freguesias e da não fusão das freguesias, que está 

no seu perfeito direito, mas para fazer essa defesa não precisa de estar permanentemente a usar o PS 

contra o PS, sobretudo num tema em que o PS até é seu aliado. Julga que o que ele pretende é, à boleia de 

um assunto que, naturalmente, lhe é querido, mas que lhe é tão querido a si como ao próprio, denegrir o 

PS, denegrindo os membros do partido que aqui estão ao seu lado na mesma sala e não tem esse direito, 

nem ao PS, nem ao PSD, como fez aqui de uma forma ainda mais gravosa. Enquanto ao PS entrou no 

âmbito da política, ao PSD entrou na ofensa pessoal, e isso não é permitido, ou não é aceitável, para um 

ambiente que deve ser cordato numa assembleia municipal onde quer que ela seja. 

Concluiu reiterando que o Sr. Nuno Cavaco, para defender os seus objetivos e para defender aquilo que 

acha que é por bem, não necessita estar permanente a usar o PS como sendo o mau da fita, como sendo 

um partido de malfeitores, como sendo um partido que não é democrático. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Disse que lamenta que, num ponto destes, haja mais tempo para discutir o “Nuno Cavaco” do que as 

freguesias e os problemas, mas lamenta mesmo, até porque teve o cuidado de pedir desculpa quando 

utilizou a palavra “cobarde”, pelo que essa não “pega”. 

Todavia, ninguém lhe respondeu a nenhuma pergunta mas, o próprio, aos membros do PS vai responder. 

Quem inscreveu no memorando da Troika a extinção de autarquias não foi o PSD nem o CDS, foi o PS com 

o apoio do PSD e do CDS, e os membros da bancada do PS defenderam o memorando da Troika. Já sabe 

que são homens livres e que hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra, têm liberdade para isso, mas 

assumam qualquer coisa como “naquela altura estávamos errados” ou “agora já somos a favor”. O António 

José Seguro prometeu que iria fazer o que o PCP está a fazer e não o fez, e o próprio, como homem livre e 

democrático, tem de dizer que não o fez, mas espera que o passe a fazer, se ainda for a tempo. 

Quanto aos membros do PSD, que também não lhe responderam a nada, disse que se recordava do que 

apresentaram e que gostava de o discutir. Recordou assim que o que propuseram foi a extinção das 

freguesias do Gaio-Rosário e de Sarilhos Pequenos juntando-as à Moita. Na sua opinião tiveram um 

comportamento muito mau porque não foram os eleitos efetivos quem foi apresentar essa proposta, mas 

sim dois substitutos, sendo que uma das substitutas disse publicamente ter sido quase obrigada, que foi 

enganada pelo deputado do PSD Bruno Vitorino, e que se naquela altura soubesse o que sabe hoje, não o 

teria feito, pelo que lhe parece que isto é mais grave do que qualquer termo que possa utilizar. 
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Por último, disse que ou estão na política para defender posturas e ideias, ou estão na política para atacar 

pessoas. Disse ainda que é useiro e vezeiro fazerem-se ataques pessoais a autarcas em funções e que por 

isso, como está na Assembleia Municipal como Presidente da União, teve o cuidado de pedir desculpa 

quando exagerou e pediu novamente desculpas. O que considera não ser correto é quando as coisas 

descambam para o lado pessoal, e o próprio é muitas vezes vítima de alguns elementos desta Assembleia 

fora da assembleia, mas não é com isso que o intimidam. 

Concluiu dizendo querer dar uma lição de democracia ao PS porque quem entende quem é digno para 

exercer cargos autárquicos é mesmo a população, não o PS, e a população do Vale da Amoreira e da Baixa 

da Banheira confiou-lhe este cargo e gosta do seu comportamento, porque senão gostasse o próprio não 

estaria aqui. Portanto, não façam leituras erradas, respeitem a população, discutam o que a pessoa diz mas 

não ataquem a pessoa, porque é muito feio e é lamentável, e apesar de saber que não gostam muito de 

discutir porque são livres, disse que vai continuar com a postura que tem, quer gostem ou não, porque 

entende que defende os interesses da sua população e registou que não discutiram aquilo que disse sobre 

a população da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira e, ao invés, preferiram passar cinco ou dez 

minutos a atacá-lo, e isso sim é que é grave. 

 

Sr. Carlos Cardoso do PSD 

Disse que não iria entrar com os mesmos argumentos com o Nuno Cavaco, porque acha que não dignifica 

nada este órgão entrarem por essa discussão e porque o que está aqui em causa é o pedido de parecer 

para a criação da freguesia da Baixa da Banheira. 

O PSD Moita tem sido coerente com as suas propostas e, sendo elementos efetivos ou elementos 

substitutos, acha que têm o mesmo direito de apresentar propostas nesta Assembleia, porque senão têm 

aqui elementos que estão a substituir elementos efetivos que não estariam em condições de apresentar 

moções ou fazer votações, pelo que acha que têm a mesma qualidade e são eleitos tantos os efetivos como 

os substitutos. 

A 27 de abril de 2012 o PSD da Moita foi bastante coerente com aquilo que disse e que continua a afirmar. 

Recordou que, aquando da discussão do tema do livro verde, esta Assembleia não se quis pronunciar sobre 

a proposta que estava na Mesa, que seria a fusão das freguesias de Sarilhos Pequenos e Gaio-Rosário, 

evitando assim a fusão da Baixa da Banheira com o Vale da Amoreira. Fizeram essa proposta nesta 

Assembleia Municipal, em forma de moção obviamente, na altura certa, tendo a mesma sido rejeitada. 

Considera portanto que têm sido coerentes, têm debatido e falado com a população e sabem que o que foi 

proposto não foi a fusão da freguesia de Sarilhos Pequenos, Gaio-Rosário e Moita, como foi dito pelo Sr. 

Nuno Cavaco, como consta em ata. Quando falam de dois elementos que tinham eleitos na Assembleia 

Municipal, e continuam a ser dois, têm tanta legitimidade como têm os dezasseis eleitos da CDU, porque os 

outros três não foram eleitos, são membros por inerência por serem presidentes de junta. O critério do PSD 

da Moita tem sido sempre coerente, e se fosse hoje voltariam a dizer o mesmo para evitar a fusão da 

freguesia da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira. 

Por ter sido aqui referida a redução de verbas e de trabalhadores, gostaria de perguntar ao Sr. Nuno 

Cavaco se, dos funcionários das juntas de freguesia do Vale da Amoreira e da Baixa da Banheira algum foi 

despedido, e não se está a referir a trabalhadores provenientes do centro de emprego, nem a falar de algum 

protocolo que tenham, mas sim de funcionários efetivos das juntas de freguesia. Voltou a salientar que 

havia outro aspeto que estava a ser debatido na altura em que, se esta Assembleia Municipal se tivesse 
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pronunciado favoravelmente, haveria um acréscimo de verbas a distribuir pelas freguesias que seria de 15% 

das verbas durante quatro anos, bem como haveria uma descentralização de competências próprias e 

dinheiros para as exercer. Todavia, não foi essa a decisão desta Assembleia Municipal, mas sim a de não 

se pronunciar. 

Concluiu reiterando que o PSD da Moita tem sido coerente com todas as decisões que tem tomado ao 

longo dos tempos. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Disse que não existe dúvida nenhuma de que a matéria que está em discussão é muito sensível, muito 

querida para muitos dos presentes e que proporciona discussões (no bom sentido) muito acaloradas, sendo 

que, para a CDU, as discussões (mais uma vez no bom sentido) muito acaloradas são debates de ideias, há 

sempre, ou pode haver, um ou outro excesso, uma ou outra palavra, um ou outro deslize, mas não podem 

personalizar isso neste ou naquele elemento da assembleia porque, infelizmente, já ocorreram, noutras 

sessões, situações semelhantes que pensa não deveriam ocorrer mas que são, de certa forma, 

compreensíveis. 

Mais disse que o que não podem esquecer é o que está em discussão, e isso sim é importante, que é a 

importância da criação das freguesias e a clarificação das ideias para o debate político, o contributo que os 

presentes, como homens e mulheres livres , como já aqui foi dito nesta Assembleia, têm para dar para o 

debate político e para a credibilização da política. E isto, porque não são movidos por qualquer ódio pessoal 

contra este ou aquele elemento mas é importante que, enquanto elementos da população que também são, 

credibilizem a própria política porque não podem num debate político na Assembleia, ou porque acham que 

deve ficar na ata, querer branquear a atuação do partido a que pertencem quando esteve no governo, ou 

quando está no governo, ou quando nunca esteve no governo. Devem, acima de tudo, falar a verdade 

porque é isso que ajuda a credibilizar a política, é isto que leva à participação das pessoas, que também é 

um assunto muito querido e que aqui tanto tem sido falado. 

Considera que a questão que aqui se coloca é simples: houve partidos políticos (e optou por não referir os 

nomes porque acha que todos sabem quem são) que debateram e assinaram com a Troika a extinção de 

freguesias e assinaram também a extinção de concelhos, só não o conseguiram, mas esta é que é a 

questão, este é que é o assunto importante, isto é que mexe diretamente na vida das pessoas, como mexe 

também quando atacam os serviços públicos essenciais, quando fecham hospitais, quando fecham escolas 

ou quando mandam pessoas para o desemprego, essas sim são as questões importantes, esse é que é o 

debate de ideias importante.  

Disse ainda que vão assistir aqui, mais uma vez, a um momento importante porque vão votar e saber a 

opinião de cada força política aqui representada, de cada elemento desta Assembleia, se são a favor de 

criar a freguesia do Vale da Amoreira como ela existia, se são a favor de criar a freguesia da Baixa da 

Banheira como ela existia que, como tem sido sempre dito, é fundamental para a população, se são a favor 

ou contra a criação ou a reposição da freguesia do Gaio-Rosário como ela existia, se são contra ou a favor 

da criação da freguesia de Sarilhos Pequenos. É isto que está aqui e devem deixar-se de rodeios e de 

conversas porque é isso que vão votar. 

Concluiu pedindo à Presidente da Mesa da Assembleia que fizesse o favor de dar andamento aos 

trabalhos, passando à votação. 
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Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Em resposta à questão colocada frisou que não tinha dito que houve redução de trabalhadores, apesar de 

existir um conjunto de legislação produzida pelo governo para impedir que os trabalhadores existentes 

entrem no quadro de pessoal, aliás, criaram inclusive legislação para despedir trabalhadores, mas a CDU 

no concelho da Moita têm-se aguentado com muito esforço. Reforçou que o que falou foi do aumento da 

carga de trabalho para os trabalhadores e para os eleitos. 

Terminou dizendo ao Sr. Carlos Cardoso que está muito curioso em saber como ele vai votar, uma vez que 

disse que concordava com a manutenção da freguesia da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

Declaração de Voto do Sr. Carlos Cardoso do PSD 

“O meu voto foi favorável em relação à criação da freguesia da Baixa da Banheira e também será na do 

Vale da Amoreira, em seguimento da coerência que tem sido a posição do PSD da Moita ao longo das 

últimas assembleias.” 

 

 

2 – Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº572/XII (Criação da Freguesia do Gaio-Rosário, no 

Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português 

 

“Por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vem a Comissão Parlamentar de 

Ambiente e Ordenamento do Território solicitar parecer sobre o Projeto de Lei em referência, que visa a 

criação da Freguesia do Gaio-Rosário e a extinção da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos 

Pequenos. 

Considerando que: 

O Poder Local Democrático é um instrumento fundamental para o desenvolvimento e elevação das 

condições de vida das populações, para a qualificação do território, para a promoção da coesão social, 

económica e cultural e para o estímulo à participação popular e democrática na resolução dos problemas 

existentes. E apesar dos condicionalismos criados pela inexistência em concreto de Regiões 

Administrativas, o Poder Local Democrático foi capaz de operar profundas transformações, democratizando 

e descentralizando o investimento público e está consagrado na Constituição da República Portuguesa, 

sendo caracterizado pela existência de autarquias locais que integram a organização democrática do 

Estado, dotadas de órgãos deliberativos e executivos, plurais e colegiais, representativos das populações, 

eleitos por sufrágio direto e universal, com atribuições, competências, património, finanças e quadro de 

pessoal próprios. 

Que é neste contexto que esse Poder Local, que se afirma mais próximo das suas populações, defendendo 

e promovendo a sua cultura e as suas tradições, continuando a promover o desenvolvimento dos territórios 

e o bem-estar das populações, contribuindo para a superação das dificuldades nacionais, afirmando-se 

como agentes da mudança necessária. 
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Que é determinante a existência das Freguesias no Município da Moita tal como vieram a ser criadas ao 

longo dos anos com as suas especificidades e características. 

Considerando os fundamentos históricos, culturais, sociais, demográficos e económicos apresentados no 

Projeto de Lei Nº572/XII, de iniciativa do PCP, e sobre o qual a Comissão Parlamentar de Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local nos solicita parecer, e respeitando as decisões tomadas pela 

Assembleia Municipal nas suas sessões extraordinárias de 20 de Janeiro de 2012 e de 5 de Outubro de 

2012, em que deliberou contra a redução de Freguesias no Município da Moita, a Mesa da Assembleia 

Municipal propõe a emissão de parecer positivo sobre a Criação da Freguesia do Gaio-Rosário.” 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE; dois votos contra do PSD. 

 

Declaração de Voto do Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

“O motivo é a coerência. Se nós propusemos a fusão das duas freguesias, com outras condições do que a 

fusão que agora temos, bem entendido, porque havia 15% de verbas a mais e direitos próprios, não 

podemos agora estar a dizer vamos separá-las. Seria incoerente.” 

 

 

3 - Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº573/XII (Criação da Freguesia de Sarilhos 

Pequenos, no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista 

Português 

 

“Por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vem a Comissão Parlamentar de 

Ambiente e Ordenamento do Território solicitar parecer sobre o Projeto de Lei em referência, que visa a 

criação da Freguesia de Sarilhos Pequenos e a extinção da União das Freguesias de Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos. 

Considerando que: 

O Poder Local Democrático é um instrumento fundamental para o desenvolvimento e elevação das 

condições de vida das populações, para a qualificação do território, para a promoção da coesão social, 

económica e cultural e para o estímulo à participação popular e democrática na resolução dos problemas 

existentes. E apesar dos condicionalismos criados pela inexistência em concreto de Regiões 

Administrativas, o Poder Local Democrático foi capaz de operar profundas transformações, democratizando 

e descentralizando o investimento público e está consagrado na Constituição da República Portuguesa, 

sendo caracterizado pela existência de autarquias locais que integram a organização democrática do 

Estado, dotadas de órgãos deliberativos e executivos, plurais e colegiais, representativos das populações, 

eleitos por sufrágio direto e universal, com atribuições, competências, património, finanças e quadro de 

pessoal próprios. 

Que é neste contexto que esse Poder Local, que se afirma mais próximo das suas populações, defendendo 

e promovendo a sua cultura e as suas tradições, continuando a promover o desenvolvimento dos territórios 

e o bem-estar das populações, contribuindo para a superação das dificuldades nacionais, afirmando-se 

como agentes da mudança necessária. 
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Que é determinante a existência das Freguesias no Município da Moita tal como vieram a ser criadas ao 

longo dos anos com as suas especificidades e características. 

Considerando os fundamentos históricos, culturais, sociais, demográficos e económicos apresentados no 

Projeto de Lei Nº573/XII, de iniciativa do PCP, e sobre o qual a Comissão Parlamentar de Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local nos solicita parecer, e respeitando as decisões tomadas pela 

Assembleia Municipal nas suas sessões extraordinárias de 20 de Janeiro de 2012 e de 5 de Outubro de 

2012, em que deliberou contra a redução de Freguesias no Município da Moita, a Mesa da Assembleia 

Municipal propõe a emissão de parecer positivo sobre a Criação da Freguesia de Sarilhos Pequenos.” 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE; dois votos contra do PSD. 

 

 

4 - Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº574/XII (Criação da Freguesia do Vale da Amoreira, 

no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português 

 

“Por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vem a Comissão Parlamentar de 

Ambiente e Ordenamento do Território solicitar parecer sobre o Projeto de Lei em referência, que visa a 

criação da Freguesia do Vale da Amoreira e a extinção da União das Freguesias de Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira. 

Considerando que: 

O Poder Local Democrático é um instrumento fundamental para o desenvolvimento e elevação das 

condições de vida das populações, para a qualificação do território, para a promoção da coesão social, 

económica e cultural e para o estímulo à participação popular e democrática na resolução dos problemas 

existentes. E apesar dos condicionalismos criados pela inexistência em concreto de Regiões 

Administrativas, o Poder Local Democrático foi capaz de operar profundas transformações, democratizando 

e descentralizando o investimento público e está consagrado na Constituição da República Portuguesa, 

sendo caracterizado pela existência de autarquias locais que integram a organização democrática do 

Estado, dotadas de órgãos deliberativos e executivos, plurais e colegiais, representativos das populações, 

eleitos por sufrágio direto e universal, com atribuições, competências, património, finanças e quadro de 

pessoal próprios. 

Que é neste contexto que esse Poder Local, que se afirma mais próximo das suas populações, defendendo 

e promovendo a sua cultura e as suas tradições, continuando a promover o desenvolvimento dos territórios 

e o bem-estar das populações, contribuindo para a superação das dificuldades nacionais, afirmando-se 

como agentes da mudança necessária. 

Que é determinante a existência das Freguesias no Município da Moita tal como vieram a ser criadas ao 

longo dos anos com as suas especificidades e características. 

Considerando os fundamentos históricos, culturais, sociais, demográficos e económicos apresentados no 

Projeto de Lei Nº574/XII, de iniciativa do PCP, e sobre o qual a Comissão Parlamentar de Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local nos solicita parecer, e respeitando as decisões tomadas pela 

Assembleia Municipal nas suas sessões extraordinárias de 20 de Janeiro de 2012 e de 5 de Outubro de 
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2012, em que deliberou contra a redução de Freguesias no Município da Moita, a Mesa da Assembleia 

Municipal propõe a emissão de parecer positivo sobre a Criação da Freguesia do Vale da Amoreira.” 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD 

 

Declaração de Voto do PS apresentada pelo Sr. Luis Chula 

“Foram presentes a esta Assembleia Municipal, afim de a mesma emitir parecer, quatro propostas de 

parecer sobre o projeto de lei por parte do grupo parlamentar do PCP, as quais têm em vista a reposição 

das freguesias do Gaio-Rosário, de Sarilhos Pequenos, da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira que, 

com a publicação da Lei nº11A/2013, de 28 de janeiro, foram extintas e agregadas passando a constituir a 

União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos e a União de Freguesias da Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira. 

Durante o período que antecedeu a publicação daquela lei o PS no parlamento, nas respetivas Comissões 

Parlamentares, nas Autarquias, nos Fóruns e Associações em que se encontra representado, mesmo nesta 

Assembleia Municipal, apresentou sempre a sua discordância pela forma, princípios e métodos com que o 

governo geriu todo este processo ao não respeitar a identidade, a cultura, a história do povo e do País, ao 

não ouvir os autarcas, ao não cuidar das especificidades de cada população, ao não vir a terreno estudar e 

ouvir as populações, insistindo numa pretensa reforma administrativa do território à custa da eliminação 

cega, e tão só, das Freguesias. 

No mesmo sentido defendemos que nas áreas urbanas é possível e desejável encontrar soluções de 

racionalidade, eficácia e eficiência nas estruturas, por acréscimo de competências próprias ou protocoladas 

nas Juntas de Freguesia e que é possível defender a interação entre freguesias vizinhas com o objetivo de 

potenciar sinergias de forma a intervir em áreas que o justifiquem, numa manifestação de interesse na 

reorganização, interação e modernização do poder autárquico, perspetivando, assim, preocupações de 

racionalização económica que vão ao encontro das necessidades que o país atravessa e a que todos não 

podemos ser indiferentes. 

Por todos estes motivos, o PS na Assembleia Municipal da Moita hoje aqui reunida votou favoravelmente os 

pareceres sobre as 4 propostas de projeto-lei que aqui foram presentes.” 

 

 

5 - Retificação e Submissão à Assembleia Municipal da Moita do 1º Relatório de Estado do 

Ordenamento do Território do Município da Moita (REOTMM-I) 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 07/05/2014: 

 

“De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), consubstanciado no 

Decreto-Lei nº380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro (sexta alteração), nomeadamente no n.º 3 do artigo 146º, cabe à câmara municipal elaborar, de 

dois em dois anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível local, a fim de o 
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submeter à Assembleia Municipal. Este relatório deve traduzir o balanço da execução dos instrumentos de 

gestão territorial em vigor no concelho da Moita, bem como aferir os níveis de coordenação interna e 

externa obtidos, fundamentando uma eventual necessidade de revisão. 

Considerando que foram cumpridos dois anos desde a aprovação do Plano Diretor Municipal da Moita 

(PDM da Moita), que entrou oficialmente em vigor no dia 27 de maio de 2010 com a publicação do Aviso n.º 

10488/2010 no Diário da República n.º 102, 2ª série, de 26 de maio de 2010, e da Portaria n.º 289/2010, de 

27 de maio, que publicou a delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o concelho da Moita, 

pretende-se satisfazer esta exigência legal considerando que é o PDM da Moita o principal instrumento de 

gestão territorial em vigor no concelho da Moita.  

Após a elaboração do 1º Relatório de Estado do Ordenamento do Território do Município da Moita, adiante 

designado por REOTMM-I, a Câmara Municipal da Moita deliberou a 20 de novembro de 2013, nos termos 

do n.º 5 do artigo 146º do RJIGT, a abertura de um período de discussão pública de 30 dias que decorreu 

até ao dia 3 de janeiro de 2014. Findo o período de discussão pública, foi registado apenas um único 

contributo. 

O período em análise do REOTMM-I refere-se aos dois primeiros anos de implementação do PDM da Moita, 

compreendido entre maio de 2010 e maio de 2012, mas procura refletir também sobre um período de uma 

década, entre 2000 e 2010, que antecedeu a sua entrada em vigor. Nesta década, decorreu o processo de 

revisão do PDM da Moita, após a estabilização dos seus elementos constitutivos, e ocorreram também 

importantes processos de transformação no território da Área Metropolitana de Lisboa que se refletiram e 

refletem hoje na exequibilidade do plano e que mereceram por isso ser analisados. 

O relatório apresenta uma breve caracterização territorial e socioeconómica do concelho da Moita, feita 

através do levantamento dos seus principais indicadores, procedendo a uma avaliação crítica da realidade 

do território e como este tem evoluído na sua generalidade. Foi efetuado o levantamento de todos as 

solicitações de obras particulares no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) de 

forma a ter presente quais as tendências e o dinamismo da intervenção privada em matéria de novas 

operações urbanísticas e de como o PDM da Moita tem atuado em termos de regulação e controlo dessas 

operações. Enunciam-se ainda algumas conclusões resultantes do processo de análise e de monitorização, 

bem como se deixam importantes recomendações para o futuro da intervenção municipal no processo de 

transformação do território no concelho da Moita, e não só, num cenário que se afigura cada vez mais 

incerto. 

Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 146º do RJIGT, proponho a submissão da versão final do REOTMM-I à 

apreciação da Assembleia Municipal da Moita, retificado de acordo com os contributos recebidos durante o 

período de discussão pública de 30 dias e com o resultado de uma mais aprofundada ponderação dos 

projetos previstos em programa de execução. Essa retificação consubstancia-se nas seguintes alterações 

ao documento original: 

a) Alteração da classificação do projeto relativo à Estação de Tratamento de Águas (ETA) da Moita (ver 

nº6.2 do quadro de sistematização do Eixo 2 – Qualificar o tecido urbano e o ambiente – página 27) de 

ABANDONADO para POR EXECUTAR; 

b) Alteração da classificação do projeto relativo ao Plano Municipal de Ambiente e Agenda 21 Local (ver 

nº11 do quadro de sistematização do Eixo 2 – Qualificar o tecido urbano e o ambiente – página 27) de 

ABANDONADO para POR EXECUTAR; 
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c) Alteração da classificação do projeto relativo ao Núcleo Museológico da ex-Socorquex (ver nº4.3. do 

quadro de sistematização do Eixo 6 – Adequar os equipamentos coletivos ao desenvolvimento do 

concelho - página 31) de ABANDONADO para POR EXECUTAR (SUSPENSO); 

d) Alteração da classificação do projeto relativo ao Arquivo Municipal (ver nº4.4. do quadro de 

sistematização do Eixo 6 – Adequar os equipamentos coletivos ao desenvolvimento do concelho - página 

31) de ABANDONADO para POR EXECUTAR (SUSPENSO); 

e) Alteração da classificação do projeto relativo ao Centro de Treinos da Baixa da Banheira - União 

Banheirense (ver nº5.4. do quadro de sistematização do Eixo 6 – Adequar os equipamentos coletivos ao 

desenvolvimento do concelho - página 31) de ABANDONADO para POR EXECUTAR; 

Em anexo à presente proposta, a versão final do REOTMM-I.” 

 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por dizer que, como o texto desta proposta é bastante extenso, não terá a possibilidade de entrar 

em detalhes pelo que irá apenas contextualizar aquilo que é apresentado. Como é referido na proposta a lei 

em vigor prevê que as entidades competentes, no âmbito do ordenamento do território, apresentem 

regulrmente um relatório sobre o estado do ordenamento do território e é nesse âmbito que surge esta 

proposta. 

Este relatório refere-se à vigência do novo Plano Diretor Municipal da Moita que foi aprovado em 2010, é 

um retrato bastante exaustivo da situação no concelho e faz uma descrição do que foi a evolução, quer do 

nosso território quer da região em que estamos inseridos, ao longo de mais de dez anos e que é 

naturalmente necessária para entender o estado atual das coisas. É importante não esquecer que o atual 

PDM foi começado a construir ainda na década de noventa, e isto tem uma extrema relevância porque se 

trata de uma época em que as perspetivas para o desenvolvimento e para o crescimento do país e da 

região eram substancialmente diferentes daquelas que são hoje. O PDM apontava algumas metas e 

algumas perspetivas que não se vieram a concretizar, desde logo porque a própria revisão do PDM foi um 

processo cheio de obstáculos e de vicissitudes: sete anos para chegar a ter uma versão aprovada pela 

comissão de acompanhamento, ou seja, de 1998 a 2005, e depois mais cinco anos de bloqueio à espera 

de, finalmente, ser aprovado. Pode-se dizer, exagerando um pouco, ou talvez não, que quando foi aprovado 

o mundo tinha mudado e que tinha mudado sobretudo num aspeto: aquilo que eram as perspetivas de 

crescimento, designadamente de desenvolvimento urbano da região, aquilo que eram as perspetivas de 

investimentos para a região que estavam apontadas e identificadas como importantes em 2010, quando o 

PDM foi aprovado, tinham-se alterado radicalmente. 

A crise do imobiliário era a maior da história, os investimentos que estavam anunciados para a região foram 

adiados ad infinitum e, portanto hoje, 2014, a situação não é a mesma, pelo que a questão que se coloca é 

o PDM ser o mesmo porque apesar de ainda hoje manter a sua validade, porque as perspetivas que tem, 

embora não se tenham concretizado, não deixam por isso de continuar a ser aquelas que são importantes 

para o desenvolvimento do concelho, e não deixam por isso de continuar a ser aquelas pelas quais se 

devem debater. Ainda que não tenha sido possível alcançar algumas destas metas devem continuar a lutar 
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por elas porque, inevitavelmente, para que o nosso país e a nossa região tenham futuro, estas perspetivas 

de evolução que aqui estavam apontadas no PDM terão, necessariamente, que se concretizar. 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Em primeiro lugar, parabenizou a equipa técnica do município que desenvolveu este trabalho porque, para 

além de o considerar um trabalho importante que poderá servir, e servirá com certeza, de orientação para a 

discussão política no concelho nos tempos futuros, e para além de ser um trabalho extenso e completo, 

pauta pela isenção e rigor. 

Disse ainda que este documento é importante, na medida em que retrata, tal como o senhor Presidente da 

Câmara afirmou, o estado do concelho, só que esse retrato é negro porque, na realidade, o retrato que aqui 

está é feio e vem confirmar tudo aquilo que o PS tem vindo a dizer sobre a propósito do estado deste 

concelho. Mais, usa inclusive alguns dados, todos eles estatísticos, que dão uma noção de que o concelho 

está mal, de que o concelho está débil e, excetuando um dado que tem a ver com a criminalidade, e ainda 

bem, todos os outros põem o concelho da Moita no fim, na cauda, quer da Área Metropolitana de Lisboa, 

quer da parte sul da Área Metropolitana de Lisboa, quer da Península de Setúbal, e não é com prazer que 

diz isto. Lamenta profundamente que o concelho onde nasceu esteja nesta posição porque julga que 

poderia ser feito mais para inverter este estado de coisas, julga que poderia ter sido feito muito, durante 

muitos anos, sobretudo quando as circunstâncias eram mais favoráveis às finanças do concelho do que 

aquilo que são hoje, mas infelizmente não foi feito. 

Referindo-se ao que dizem os defensores do executivo que “nestes 40 anos muita coisa foi feita e bem-feita 

e ainda bem”, disse que mal seria que em quarenta anos nada tivesse sido feito para melhor, e considera 

que foram feitas bastantes coisas para melhor. Contudo, a realidade é que se aqui foi feito algo para 

melhor, nos outros concelhos foi feito para muito melhor, ou não nos situaríamos, nestas estatísticas, no 

último lugar, pelo que, ou as estatísticas estão erradas e os outros concelhos não são melhores que nós, ou 

nós de facto somo melhores do que eles e o Instituto Nacional de Estatísticas, e todos os órgãos, são 

mentirosos e não gostam do concelho da Moita. 

Disse ainda que não se alongaria mais numa análise detalhada sobre os itens que ilustram aquilo que 

esteve a dizer mas, na realidade, passando e desfolhando estas páginas, são “vales de lágrimas” porque 

tudo é mau, tirando a criminalidade como disse há pouco, não estão em lugar positivo em qualquer dos 

considerandos que aqui são feitos. 

Concluiu dizendo que havendo uma única força política que após as primeiras eleições autárquicas presidiu 

aos destinos deste concelho, naturalmente que a culpa deste estado de coisas pertence a quem esteve 

efetivamente ao leme deste concelho, pelo que terminou pedindo, sobretudo enquanto habitante e natural 

deste concelho da Moita, que façam uma reflexão profunda, que verifiquem bem onde estão as falhas, que 

ouçam os outros membros dos órgãos autárquicos, pois está convencido que as pessoas têm capacidade 

mas que necessitam, muitas vezes, de “levar murros no estômago”, como é o caso com este documento, 

para perceberem o quanto erraram e aquilo que ainda podem vir a fazer melhor e, sobretudo, levar em linha 

de conta e, principalmente e só, os interesses da população. 
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Sr. Carlos Albino do PS 

Quis começar por dizer que para si é uma grande satisfação estar aqui hoje, que o local foi uma excelente 

escolha para a primeira sessão descentralizada da Assembleia Municipal, porque é uma casa onde sempre 

se cultivaram os valores da solidariedade e de Abril, e a alegria ainda é maior por saber que resultou de 

uma proposta apresentada pelo PS na Assembleia, que acolheu amplo consenso. 

Sobre o documento em análise, saudou a sua qualidade técnica bem como os trabalhadores que o 

efetuaram, e disse ser a prova de que a autarquia tem pessoas de grande qualidade nos seus quadros, com 

uma visão abrangente no que diz respeito às potencialidades, identificando ainda, com clareza, os desafios 

que são necessários vencer. 

Passou então a apresentar algumas notas face às opções políticas tomadas dizendo que, quando se fala 

em periodização/articulação, a aposta deve ser no transporte público e na promoção do transporte 

saudável, estando patente o quão longe estão de serem concretizados os projetos prioritários que 

promovem as ligações às estações e os caminhos-de-ferro. No que diz respeito ao Alto do Vale da 

Amoreira, a urbanização mais conhecida como NOPQ, e ainda que a sua execução urbanística tenha sido 

inviabilizada pelas medidas preventivas ao corredor da Alta Velocidade Ferroviária, insiste-se em incluir, 

ano após ano, os terrenos para venda nas GOP, sabendo que os estudos falam da necessidade de 

consolidar as áreas urbanas e os seus espaços vazios. 

Concluiu dizendo que, em suma, o estado a que chegaram após estes anos de liderança comunista, resulta 

da inabilidade ou de mera opção programática. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Começou por dizer que também está muito contente por estar aqui, uma vez que até estudou nesta casa, e 

depois de ouvir estes elogios da bancada do PS à orientação do executivo municipal também ficou 

contente. Tantas vezes o executivo é injustiçado e acusado de posturas menos corretas, sendo que até já 

ouviu palavras como antidemocrático, e afinal o executivo municipal até dá orientações muito boas aos seus 

trabalhadores, pena é que quem o diz, muitas vezes, não saiba o que está a dizer. Estão a discutir um 

relatório de avaliação de um documento estratégico que é um exemplo para o país, e aí estão no indicador 

máximo porque foi com a Moita que começou o planeamento como deve de ser, porque antes de haver lei 

já a Moita tinha PDM e esta revisão também foi pioneira, sendo que há concelhos da Área Metropolitana de 

Lisboa que não têm o PDM em condições, fruto de uma inabilidade dos governos e de outros setores 

intermédios, não eleitos, da nossa administração. 

Para si a discussão do PDM foi feita durante anos, portanto está feita, o que estão aqui a discutir é um 

relatório que é a visão dos técnicos da câmara perante alguns indicadores, sendo que podiam ter 

escolhidos outros, pelo que, mais uma vez, louvou o executivo da câmara por não ter interferido 

negativamente na construção do documento, e duvida que o mesmo se passe em todos os concelhos. 

Relembrou que em 2007, durante o governo PS/Sócrates que nomeava para as CCDR quem lhe apetecia, 

foram despedidos dois arquitetos por terem dado um parecer na CCDR Centro, pelo que louvou mais uma 

vez a Câmara Municipal por ter este espírito democrático, aberto, e por dar as devidas condições. 

Mais disse que para si o retrato do seu concelho não é feio e que, apesar de saber que é suspeito e que o 

que vai dizer corre o risco de cair mal, até acha que a Baixa da Banheira, que é a sua terra e a que mais 

ama, não é a terra mais bonita do concelho da Moita, pois julga que o Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos 

são lindíssimos e tem pena que queriam acabar com eles. Referindo-se aos músicos ingleses que cá estão, 
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e que ficaram maravilhados com esta terra, questionou-se como é que os que cá moram dizem que não 

gostam. É público, escrevem no facebook, nas redes sociais, são músicos que ganham prémios e que vêm 

à Baixa da Banheira e visitam as outras freguesias adoram e os de cá não gostam. Quanto a si o que é feio 

não é o retrato. 

Sobre o que foi dito da Moita ser um concelho mau e débil e estar no final da cauda disto e daquilo, disse 

que podem olhar para os números como quiserem, e voltou a fazer uma referência que já havia feito – se o 

Sr. Luis Chula comer um frango e ele não comer nenhum, comeram os dois um frango – e é assim que 

devem olhar para os números porque têm um concelho que do ponto de vista territorial é muito diferente, e 

daí se justificarem as seis freguesias. No concelho têm índices de poder de compra altos como têm baixos, 

na freguesia do Vale da Amoreira têm classe média/alta como têm classe muito baixa, e quem não perceber 

isto pode discutir mas, na sua opinião, não está a discutir seriamente. 

Relembrou que há 40 anos a maior parte das estradas não estavam alcatroadas, não havia rede de águas, 

não havia rede de esgotos e não havia espaços verdes. Referindo-se ao Parque Zeca Afonso, que é uma 

maravilha da Península de Setúbal e, quanto a si, uma maravilha da Europa, dando nota de que os 

exageros para quem gosta da sua terra são admissíveis, porque o que têm de fazer é, no mínimo, gostar da 

sua terra, questionou se o mesmo não foi uma visão estratégica uma vez que a câmara tinha projetos para 

fazer a ligação do Parque Zeca Afonso a todas as freguesias. Mas faltou a outra parte, pelo que gostava e 

quer perceber qual foi a parte autárquica que falhou: a Câmara Municipal da Moita não fez mais centros de 

saúde em condições? A Câmara Municipal da Moita não fez a ponte Barreiro-Chelas? A Câmara Municipal 

da Moita cortou 90% do investimento público, em 2007, ao concelho da Moita? A Câmara Municipal da 

Moita não fez a CREM que vinha no PDM? A Câmara Municipal da Moita não fez mais acessos rodoviários? 

Também acha que Câmara Municipal da Moita podia ter feito muito mais coisas, mas qual é a outra parte? 

Quantas propostas em PIDDAC como por exemplo o pavilhão da escola secundária? Para si, o que é triste 

é que aqueles que apoiam governos que votam sistematicamente contra melhorias no concelho, melhorias 

estratégicas que não dependem das autarquias, e essas sim podem melhorar e muito o nível de vida das 

populações, venham agora criticar a Câmara Municipal da Moita por aquilo que não pode fazer. 

Mais disse que na sua opinião, que o vincula a si porque também é técnico e é político, sofrem de um 

sintoma que sofrem muitas cidades da Europa nesta região, especialmente a Moita e o Barreiro, que é o 

sintoma da desindustrialização por opção política e há cidades muito parecidas em Inglaterra e na 

Alemanha, na poderosa Alemanha. Quando há estes processos em que as pessoas vão para outro lado e o 

investimento não vem, o que se tem de fazer é contrariar, tem de haver investimento público, tem de haver 

novas condições para que se aproveite o já existente e o já existente é a tradição industrial, a tradição de 

saber e bem-fazer, e a verdade é que governo após governo nenhum agarrou nisto. Têm espaços 

estratégicos na Moita e no Barreiro que podem ser aproveitados, criando uma dinâmica completamente 

diferente nesta pequena região, e dando uma dinâmica ao país. E isto sim, que lhe parece também vir 

expresso no relatório, apesar de alguns não o terem lido, ou não terem querido ler, é que deve ser 

ressalvado. 

Concluiu dizendo que é um documento aceitável que, na sua opinião, tem algumas falhas técnicas, mas que 

pode ser e deve ser um guia, nunca tomado como uma bíblia, mas também deve ser um documento que 

revele aquilo que nunca foi feito e o que gostava, e estão no sítio certo, era que vissem qual é a 

responsabilidade pelo quê, como por exemplo, quem é que não fez o centro de saúde da Baixa da 

Banheira, pois considera que isto tem a ver com a qualidade de vida das pessoas como tanto falavam, pelo 
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que aproveitou para esclarecer que alguns dos programas falados pela bancada do PS são programas que 

foram apresentados a 20 e 25 anos. Propôs que, a mesma paciência que têm com os governos, tivessem 

com a Câmara Municipal da Moita. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Começou por saudar a qualidade do trabalho técnico apresentado pelos técnicos do município da Moita, 

referindo-se a todos os técnicos do município da Moita porque de facto o município da Moita, ao longo dos 

anos, na sua gestão, soube-se dotar de técnicos capazes e competentes nas mais diversas áreas. Este 

documento é disso um exemplo, é um documento técnico bastante positivo, mas não podem deixar também 

de referir que, em muitas outras áreas, há técnicos competentes e isso, só por si, é também uma medida de 

gestão porque a gestão municipal, ao longo dos anos, soube-se dotar e soube preencher o mapa de 

pessoal com gente capaz, gente que consegue fazer, que percebe do seu trabalho e o exerce com muito 

profissionalismo e competência. 

Saudou também a postura do executivo municipal pela maneira aberta, democrática e frontal com que 

aborda estes assuntos, tal como abordou a revisão do PDM e agora este relatório, sem esconder, como 

outros fazem, sem deturpar, sem pressionar, sem coagir os técnicos, antes pelo contrário. Lamenta que, 

mais uma vez, tenham assistido à cassete aliás, como a rapaziada é mais moderna, pensa que deve ser um 

ipod ou ipad porque a cassete é mais antiga, mas o que diz é sempre a mesma coisa, ou seja, que o 

concelho da Moita é atrasado, que o concelho da Moita não presta, pelo que a população da Moita, no 

fundo, deve ser toda parva à exceção de alguns iluminados que se julgam muito bons e que acham que a 

população da Moita, que ao longo dos anos tem dado o seu voto e a sua confiança aos executivos da CDU, 

sérios e que apresentam um trabalho sério, são uma cambada de parvos. Isto é o que concluiu desta 

cassete e deste discurso, que é sempre a mesma coisa, porque quando se toca em questões de evolução 

do concelho, questões relacionadas com o dignificar e enaltecer aquilo que de bom o concelho tem, são 

uma cambada de inqualificados. Pediu desculpa mas, após terem assistido a isto tantas vezes, e dado o 

adiantado da hora, já não tem paciência. 

No que concerne à sua leitura e análise do documento, sendo que não fez uma leitura deturpada como 

alguns quiseram fazer, sugeriu que verificassem alguns exemplos na página 27. Começou por dizer que 

está lá muita coisa por executar por parte da Câmara Municipal, mas também há muita coisa, que é do 

conhecimento desta Assembleia, com propostas concretas, com trabalho concreto, e com o envolvimento 

de outras entidades que têm falhado nos seus compromissos. Assim, referindo-se ao ponto 9.3 

“Regularização do Rio da Moita em perímetro urbano”, disse que também se pode adiantar fora do 

perímetro urbano, porque nos Brejos e na Barra Cheia, mesma nas zonas que estão fora do perímetro 

urbano, é também necessário regularizar o rio da Moita. 

Houve compromissos, houve projetos anunciados, e agora vão dizer “lá estão os comunistas”, como já 

fizeram e lamenta que seja feito assim porque não dignifica a Assembleia, porque se trata da opinião de 

membros da Assembleia que também devem ser respeitados, mas a verdade é que a regularização do rio 

da Moita foi uma promessa do governo socialista, na altura José Sócrates era ministro do Ambiente, foi 

anunciado e chegou a ser publicado em PIDDAC, e onde é que ela está feita? Já aqui se pronunciaram 

contra qualquer governo do PS por não ter cumprido esta promessa? Onde é que está a pronúncia correta, 

séria e clara de que há aqui um incumprimento por parte de um governo do PS? 
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Sobre o ponto 6 “Equipamento de Segurança e Proteção Civil” na página 31, no que concerne à “Esquadra 

da PSP da Moita” que agora já havia de ser GNR, relembrou o negócio ruinoso que foi feito para o Estado e 

para o erário público. Disse ainda que houve alguém que, com atitude propagandística em época pré-

eleitoral autárquica, e que até era candidato à câmara, resolveu comprar um espaço em que até as próprias 

direções das forças de segurança, quer da PSP quer da GNR, acharam que não servia para nada porque, 

pura e simplesmente, não era o melhor local por não ter condições e não ter a área necessária. É um 

espaço que neste momento até é um motivo de insegurança, que é o antigo quartel dos bombeiros, que foi 

comprado pelo Estado, está vandalizado, sendo que até as caixilharias de alumínio roubaram de lá. E onde 

é que está a crítica a esta medida demagógica, populista e irresponsável? 

Mais disse que podiam falar sobre o posto da guarda em Alhos Vedros, ou podiam falar da esquadra da 

PSP na Baixa da Banheira, porque está por executar. Têm de ser sérios e têm de dizer porque não foi feito, 

e quando se verificam as entidades financiadoras “Governo” ou melhor “Governos”. Por haver muitos mais 

exemplos disse que podiam ainda ir para a área da educação, nomeadamente dos pavilhões, como é o 

caso da Escola Secundária da Baixa da Banheira que já foi hoje aqui falado, e os outros pavilhões 

desportivos que aparecem no ponto 1 que continuam por executar. Podem ainda falar sobre as unidades de 

saúde que estão por fazer que, antes pelo contrário, estão a tentar fechar desaproveitando o que está feito. 

Disse ainda que, curiosamente, a “Unidade de Cuidados Continuados de Alhos Vedros” até parece que foi 

uma medida do governo. Realmente houve uma comparticipação de alguns fundos, mas se não fosse o 

trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros que, com o seu esforço e o seu empenho, 

conseguiu levar avante aquele equipamento, ainda hoje estariam à espera do governo. 

Concluiu pedindo que, em nome da verdade, da clareza, da democracia e do bom nome de todos, falassem 

a verdade. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Começou por dizer que parte das intervenções feitas, quer pelo Sr. João Faim, quer pelo Sr. Nuno Cavaco, 

não se reportam à matéria em discussão. Falar aqui de política geral, abordar a educação, os postos da 

GNR, etc., etc., etc., parecem-lhe fora de questão porque estão apenas a discutir o REOT que, como se 

sabe, é um documento obrigatório que as câmaras têm de produzir de dois em dois anos, o que significa 

que já devia estar a ser apresentado o segundo REOT, quando ainda estão a discutir o primeiro. 

Relativamente ao REOT, o próprio, como membro da respetiva comissão relacionada com o ordenamento 

do território, escreveu um documento intitulado “Análise REOT Moita” que passou a ler: 

“A abordagem do tema PDM/REOT implica a análise de um documento que deveria definir estratégias de 

desenvolvimento e de ordenamento da totalidade do concelho e, num sentido mais vasto, dos concelhos 

limítrofes, não deixando de parte a sua integração na área metropolitana onde se encontra inserido tendo 

como grande praça (?) o estuário do rio Tejo. Alguns dos vetores sobre os quais convém ponderar e decidir 

incidem na fixação de objetivos, definição de políticas e regras do ordenamento do território. 

Em termos simplistas, esta abordagem determina o que se pretende para a Moita e o que o concelho 

pretende ser nos anos mais próximos, um concelho para o futuro, sítios e espaços para as pessoas. A 

elaboração de um plano de ordenamento do território, numa visão de uma sociedade moderna e humanista, 

deve ter como objetivo, no centro das suas decisões, o ser humano. 

Alguns aspetos a considerar como prioritários deverão incidir nos seguintes objetivos: melhores condições 

de vida para as famílias, aproveitamento e dinamização das potencialidades e recursos existentes no 
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território, mais empresas e mais emprego, maior reabilitação e maior aproveitamento do edificado e das 

infraestruturas existentes, dignificação do espaço público, mais circuitos pedonais entre lugares e mais 

ciclovias, integração efetiva da frente ribeirinha na vida do concelho, ordenamento viário, melhores 

transportes públicos e sua racionalização, revitalização dos espaços verdes e maior eficiência energética. 

A elaboração do PDM no concelho da Moita foi levada a cabo perante uma realidade e conjuntura que não 

se compaginam com a atual situação política, económica e social. A crise, criada em laboratório, que atinge 

as sociedades dos países do sul da Europa e a permanente crise de Portugal, motivada por políticas que 

assentam em princípios liberais, têm vindo a criar e a agravar desigualdades sociais, e a acentuar o 

aniquilamento das estruturas produtivas, naturalmente potenciadoras do desenvolvimento. Perante esta 

realidade, deverá o plano de ordenamento deste território ser repensado e ajustado à realidade nacional e 

territorial. 

O nosso concelho pode afirmar-se pela diferença, optando por vias de desenvolvimento integrado e 

sustentado, se os responsáveis políticos, em conjunto com as populações e as forças vivas, assim o 

entenderem. Foi assim no passado, de nações que emergiram de guerras devastadoras e calamidades 

naturais, e poderá ser neste nosso concelho se as vontades se congregarem em decisões de interesse 

geral e não de interesses pessoais ou de clientelismo. As potencialidades existentes estão aí, 

subaproveitadas e desperdiçadas, basta ser sensível e ter um espírito empreendedor para tirar delas o 

melhor benefício para todos. 

Os obstáculos impostos pelo poder central, e repetidos até à exaustão, redução de verbas, transferência de 

mais responsabilidades e outras, não podem ser um alibi para a imobilidade e política de estagnação, pelo 

contrário, vão constituir desafios e superar incentivos para iniciar um processo de desenvolvimento em prol 

das populações e das gerações futuras.” 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Disse querer fazer um pedido de esclarecimento porque julga que não ouviu bem a expressão “vamos ter a 

mesma paciência com a Câmara Municipal da Moita que temos tido com o governo”, porque, tanto quanto 

sabe, a bancada do PCP, e o executivo em geral, têm sido dos que mais se têm batido contra o governo e 

não têm mostrado qualquer tipo de paciência com o governo, pelo que, estar a pedir a mesma paciência 

que se tem tido com o governo a estes deputados municipais, nesta Assembleia Municipal, é não ter 

paciência nenhuma com a Câmara e não tolerar qualquer tipo de falha, qualquer tipo de erro. 

Quis ainda agradecer o facto do Sr. João Faim o ter lembrado de olhar para a página 27, porque só estava 

a contar os pontos da página 31, o que realmente veio incrementar o número de pontos nos quais a Câmara 

Municipal é a única financiadora, e a quantidade de pontos por executar, seja na requalificação dos núcleos 

urbanos tradicionais, na estrutura ecológica municipal, na reconversão das instalações municipais do 

Matão, ou em tantos outros, que o que pergunta é se o que estão à espera é que o Governo faça tudo, 

porque no que diz respeito às responsabilidades da Câmara não há mal e há que ter paciência. 

 

Sr. Luís Morgado do BE 

Iniciou com um louvor à câmara pela decisão política de apresentar este documento, o qual irá aprovar, 

exatamente por isso e só isso. 

Mais disse que este documento fica naturalmente “coxo” porque muito dele reside na comparação do PDM, 

com o qual, desde a origem, manifestou sempre o seu desacordo, sendo que com uma comparação destas 
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os resultados seriam, evidentemente, só estes e não poderiam ser outros. Está aqui a verdade. É uma 

fotografia negativa mas também pode, em muitos casos, ofuscar a realidade e, embora coloque o concelho 

numa situação vulnerável, não tem a ideia de que o seu concelho esteja assim tão mal, porque há obra que 

foi feita, e se compararem e forem há quarenta anos atrás, é evidente que foi muita coisa feita, mas este 

concelho arrancou há quarenta anos atrás e, se compararem com o concelho do Barreiro que estava 

infraestruturado e que respondia a muita coisa, o concelho da Moita era mesmo miserável. 

Disse ainda que, numa corrida destas em que houve muita gente que “calçou botas de cinco léguas”, 

naturalmente que, neste processo democrático, no concelho da Moita tinha muita dificuldade de os apanhar 

à frente, logo, não tem uma visão tão negra nem comparável ao que aqui está, embora as bitolas que foram 

usadas para chegar a isto sejam mesmo falhas. Para si, o PDM não corresponde a qualquer estratégia de 

desenvolvimento, ainda que tenha lá muito boas intenções, não tem sustentabilidade para aquilo que 

aposta, joga muito na megalomania. 

Concluiu dizendo ser evidente que, por comparação, não poderiam ter outro documento que não fosse este 

mas, pela verdade que foi aqui expressa e pela coragem política de assim aparecer, reiterou o seu louvor e 

confirmou que irá votar a favor. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Começou por dizer que, tendo escutado com atenção aquilo que os seus camaradas de Assembleia 

disseram, sendo que a única exceção foi o Sr. Luís Morgado que referiu exatamente qual o ponto de partida 

do nosso concelho em relação aos outros, concluiu que todos os outros fizeram um discurso mas não leram 

o documento porque não referiram de onde partiram e para onde vão. Aproveitou para ler um recorte do 

jornal “Semmais” de há duas semanas que dizia só isto “Região da Península de Setúbal ganhou quase 

meio milhão de habitantes em meio século” e, no caso da Moita, cresceu de 29110 habitantes para 66029 

habitantes. 

Mais disse que um PDM o que faz é preparar o território para os desafios que lhe possam aparecer, e este 

crescimento populacional aconteceu porque existiam em nosso redor e no concelho uma série de 

equipamentos e de postos de trabalho que fizeram com que as pessoas viessem para cá e, tal como 

acontece em todo o mundo, na Europa, nesta altura, 75% da população vive em áreas urbanas, sendo que 

se pensa que em 2020 serão mais de 80% e sabe-se que as zonas urbanas e periurbanas são as mais 

dinâmicas e as que mais crescem. E isto acontece em todo o lado e também aconteceu em Portugal, até na 

Moita. Existe uma história e essa história passa também por aquilo que foi dito pelo Sr. Luís Morgado de 

que éramos um concelho, em comparação com o Barreiro, miserável, passa por aquilo que foi feito e passa 

também por uma série de projetos de boas intenções como foi o PROQUAL, como foi a Iniciativa Bairros 

Críticos, que prometeram uma série de equipamentos que iriam infraestruturar o território e que depois 

ficaram pela “rama”. 

Passa ainda por uma conjuntura atual que não promove o crescimento, mas sim a desertificação, e frisou 

que não se trata só do nosso território mas de todo o país, porque o país está a perder habitantes, sendo 

que se arrisca a perder meio milhão de habitantes em muito pouco tempo, e isto não tem paralelo nenhum 

na nossa história. E era sobre todas estas coisas que gostava que os seus colegas da Assembleia tivessem 

falado e não falaram, fizeram discursos em que “isto é tudo muito mau, isto é tudo muito mau, e vocês são 

piores que os outros”, foi só isto que disseram, mais nada, não leram o relatório porque o relatório o que diz 

é que o PDM tem uma base que foi feita numa altura em que havia crescimento, e nesta altura não há esse 
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crescimento nem essas perspetivas, nem existem perspetivas, a curto prazo, de que volte a haver 

crescimento que tínhamos. E não há porque houve uma série de políticas, feitas pelos governos que os 

colegas defendem, que arrasaram com a indústria em Portugal e, em particular, na Península de Setúbal, e 

que agora fazem homenagens a alguém que fez uma fortuna, para ele e para a família, à custa dos 

trabalhadores desta região, e desta vila em particular, e tentou fazer uma “coisinha” que é a 

reindustrialização que não tem nada a ver com aquelas que são as potencialidades deste território, uma vez 

que temos uma matriz industrial que foi abandonada, criminosamente abandonada. 

Concluiu dizendo que estas são as razões que levam a que o nosso território, neste momento, tenha os 

problemas que todos conhecem, que o PDM apresenta e que constam do relatório, e aqueles terrenos que 

neste momento estão expectantes podem servir para atrair novos equipamentos, novos investimentos, que 

podem promover o desenvolvimento do território e isto é tudo menos negro, isto é que é planear o futuro. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que o documento reflete a situação social, económica e urbanística do concelho da Moita, e que é um 

libelo acusatório contra as políticas que, no nosso país, nos conduziram a este caminho. Podem fazer de 

conta que se olha para o concelho a partir de artes de ilusionismo, fazendo de conta que à nossa volta 

existe um paraíso, que tudo está bem no nosso país e aqui coitadinhos, são uns pobres. Isto é uma pura 

manobra de ilusionismo, a realidade não é esta, a realidade é a de um país e de uma região que foi 

empobrecida, foi deliberadamente empobrecida aliás, é verdadeiramente repulsivo ouvir hoje algumas 

vozes falarem sobre industrialização, vozes essas que foram atores ou, no mínimo, cúmplices do processo 

de desindustrialização que aconteceu e que teve fortes impactos na nossa região. Portanto, olhar para o 

nosso concelho e para o retrato que aqui é feito, é dizer que tiveram duas dinâmicas em quarenta anos, 

uma dinâmica das autarquias construindo, investindo, qualificando os nosso territórios, superando atrasos, 

superando um ponto de partida que já era o ponto de partida mais atrasado da nossa região e, sobre estes 

valores que hoje dizem que o nosso concelho é inferior a outros, é preciso notar que é inferior quando 

comparado com os outros dezassete concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e com as suas médias, 

onde entram, por exemplo, Lisboa e Cascais, porque se compararmos com a realidade do país, ou mesmo 

com a realidade de áreas urbanas comparáveis à nossa, como é o caso da Área Metropolitana do Porto, os 

números já não dizem a mesma coisa, aí já não estamos atrás dos outros, pelo contrário, estamos à frente 

da grande maioria dos concelhos do nosso país e, no que aos serviços públicos municipais diz respeito, 

temos índices superiores à da maior parte dos outros municípios do país, seja no atendimento, no 

abastecimento de água, no saneamento, na recolha e tratamento de resíduos, nas zonas verdes, etc., etc., 

etc., mesmo nos equipamentos culturais e desportivos onde sabem existir insuficiências. 

Disse ainda que, como é habitual nos partidos da oposição, fazem um rol das necessidades e dizem que 

não foi feito isto e aquilo, quando o que devem é olhar para cada novo orçamento de Estado e questionar 

onde estão os recursos para fazer e assumam as responsabilidades dos recursos que as autarquias não 

têm, assumam a responsabilidade por leis de finanças locais que nunca foram cumpridas, assumam a 

responsabilidade pelos cortes que, mesmo à lei de finanças e ao seu incumprimento, sucessivos governos 

fizeram e os cortes não começaram há três anos, Portugal não começou há três anos, Portugal tem uma 
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história e a história dos últimos três anos não difere, no seu sentido, da história dos anos anteriores, pode 

diferir, nalguns casos, na intensidade mas o sentido, o rumo, é exatamente o mesmo. 

Portanto, aquilo que falta ao concelho tem duas origens, a origem direta dos investimentos públicos estatais 

que aqui não foram feitos ao longo dos anos e a origem indireta da incapacidade que o município tem de 

fazer e conseguir mais investimento, por causa dos recursos que não tem. 

Por último disse que qualquer opinião, seja ela qual for, é legítima, é discutível mas não é questionável, mas 

afirmações referentes a factos é que já não é a mesma coisa, essas têm de ser rigorosas ou, quando não 

são rigorosas, são mentiras. Quando aqui se disse que continuam a ser anualmente postos para venda, no 

orçamento do município, os terrenos da NOPQ isto é pura e simplesmente mentira, como aliás, tinham 

obrigação de saber. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, um do BE; dez abstenções, sendo oito do PS, duas do PSD. 

 

Declaração de Voto do Sr. Luís Chula do PS 

Começou por pedir que se entenda como uma declaração de voto do PS. 

«A câmara municipal da Moita, por força do decreto-lei nº46/2009, elaborou o primeiro relatório de estado 

do ordenamento do território do município da Moita (REOTMM1) a fim de analisar o PDM em vigor, 

submetendo o referido relatório à consideração desta Assembleia Municipal. 

Trata-se de um importante, extenso e pormenorizado documento, elaborado pelos serviços do município 

que, embora técnico, permite conclusões de caráter político tendo sido nessa perspetiva que o PS o 

analisou, numa atitude crítica mas prospetiva. A realidade do concelho da Moita é retratada a negro neste 

relatório, confirmando aquilo que o PS tem vindo a denunciar ao longo dos anos: o concelho da Moita está 

parado no tempo, não evoluiu, ocupa o último lugar na Península de Setúbal e na área metropolitana de 

Lisboa, mesmo nas suas vertentes sul em todos os rácios que aqui são objeto de análise, com exceção 

felizmente na criminalidade, não tendo conseguido esbater de forma gradual as assimetrias regionais 

existentes entre o nosso concelho e os concelhos vizinhos, como nele é afirmado. 

Menosprezando a sua centralidade, que contraria a afirmação inclusa no relatório em apreço, de que o 

concelho é um espaço geográfico periférico e marginal em relação aos polos mais dinâmicos da Península 

de Setúbal, parece assim ignorar o nosso excelente posicionamento no centro dos eixos rodoviários 

Barreiro – Montijo, Barreiro – Palmela, logo Barreiro – Setúbal, IC32, IC33 e a equidistância de Lisboa 

através de qualquer das duas pontes. Por si só, beneficiamos da proximidade do Barreiro, de Palmela, do 

Pinhal Novo, do Montijo, logo de Alcochete, e de uma extensa frente ribeirinha sem que no passado 

recente, no momento em que as circunstâncias do país o permitiam, tivessem sabido reagir e tirado partido 

destas condições naturais e geográficas, apostando em dinâmicas empreendedoras que soubessem atrair 

mais empresas e novos habitantes, combatendo o decréscimo populacional que ocorre pela primeira vez 

em cem anos, sobretudo nas camadas mais jovens, aplicando medidas que contrariassem o que é afirmado 

a páginas nove do referido relatório e que passamos a citar: “Comparativamente com outros concelhos da 

área metropolitana de Lisboa o concelho da Moita apresenta um conjunto de carências ao nível de 

infraestruturas e de equipamentos coletivos que o tornam pouco atrativo para estratos sociais médios e 

médio-alto ou para empresas com exigências de qualidade urbana e ambiental” – fim de citação. 
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Fica tudo dito. Assim não admira que sejamos o concelho mais pobre da região e com maior percentagem 

de habitantes a recorreram ao rendimento de inserção social conforme também é afirmado neste relatório, 

ou seja, 8% do total da população. Diz-nos ainda este documento que o concelho da Moita, no que respeita 

à taxa de natalidade, é o mais baixo da Península de Setúbal e se situa muito abaixo da média da área 

metropolitana de Lisboa e justifica-se desta forma: “Estará relacionado com o contexto socioeconómico 

débil mas também com uma oferta escassa e onerosa em termos de equipamentos de apoio à maternidade, 

leia-se creche” – fim de citação. 

Do mesmo relatório podemos ainda retirar que detemos a: “percentagem mais baixa da área metropolitana 

de Lisboa de indivíduos com ensino superior, apenas 7,18% para uma média de 16,52% da área 

metropolitana de Lisboa e de 11,85 % da área metropolitana sul” – fim de citação. 

Quanto ao sector do comércio e dos serviços, aqui segundo dados entre 2005 e 2009, logo anteriores à 

crise, houve no concelho a perda mais acentuada do número de empresas do universo da área 

metropolitana de Lisboa, apresentando-se para tal no relatório a seguinte justificação: “Mais uma vez pela 

debilidade da estrutura económica do concelho e a sua fraca resistência a fatores adversos” – fim de 

citação. Note-se que já assim era entre 2005 e 2009 e está diretamente relacionado com outra evidência 

deste relatório, que cita os dados do instituto nacional de estatística para o índice do poder de compra da 

população, indicando o concelho da Moita como sendo “claramente o concelho com o mais baixo índice 

entre todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa, ou seja, 81.4 para uma média de 134.2, e quase 

metade do índice do conjunto dos concelhos da área metropolitana norte (145.3). Outro dado preocupante é 

a tendência de diminuição sentida entre 2005 e 2009, o que se poderá traduzir para 2012 num valor 

substancialmente inferior” – fim de citação. 

O PS tem vindo permanentemente a demonstrar estas evidências que a câmara municipal da Moita e a sua 

maioria PCP/CDU teimam sempre em desvalorizar e desmentir, pese embora a triste verdade que este 

documento plasma, e vem trazer ao conhecimento da população, que lamentavelmente se alheou da 

respetiva discussão pública, certamente por não ter sido publicitado como se impunha, dada a importância 

dos assuntos em análise. 

Os argumentos de defesa do executivo camarário radicam-se sempre em fatores externos ao concelho para 

justificar este estado de coisas, como se as mesmíssimas razões não afetassem os concelhos que nos 

rodeiam e outros a nível nacional. A maior parte das vezes insinuam que os governos da nação não gostam 

da Moita pelo facto do PCP sempre ter governado este concelho, esquecendo-se que os concelhos que nos 

rodeiam, excetuando um, também são dirigidos pela mesma força política e que, há exceção de Alcochete, 

e pela diferença de um euro, aqui na região quem mais dinheiro recebe per capita do orçamento geral do 

Estado é o concelho da Moita. Só podemos pois concluir que tudo isto acontece porque a gestão do 

PCP/CDU não é boa, não é capaz. 

Perante o estado de coisas em que nos encontramos, e o diagnóstico de que o presente relatório nos dá 

conta, torna-se imprescindível a introdução imediata de medidas concretas e corretivas, com caráter de 

urgência, a considerar como prioritárias, e para as quais a Câmara Municipal da Moita se deve empenhar 

com criatividade e espírito empreendedor. É necessária uma outra política, uma outra atitude, um outro 

interesse na evolução do concelho, e não é levar das condições de vida dos nossos munícipes. É preciso 

melhores condições de vida para as famílias, aproveitamento e dinamização das potencialidades e recursos 

existentes no território, mais empresas e mais emprego, mais reabilitação e melhor aproveitamento do 

edificado e das infraestruturas existentes, dignificação do espaço público, mais circuitos pedonais entre 
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lugares e ciclovias, integração efetiva da frente ribeirinha na vida do concelho potenciando este recurso 

natural, ordenamento viário, melhores transportes públicos e sua racionalização, revitalização dos espaços 

verdes e maior eficiência energética. Contudo, e para nossa surpresa, verificamos nas conclusões finais, o 

empurrar do PDM para lá de 2020 e 2025 sem qualquer revisão até lá, enquanto a carta estratégica Moita 

2010 é assumida como um documento de referência estratégica para se eternizar durante mais algumas 

décadas. 

A crise internacional e nacional tem vindo a criar e a agravar desigualdades sociais e a acentuar o único 

elemento das estruturas produtivas, naturalmente potenciadoras do desenvolvimento. Perante esta 

realidade o plano de ordenamento deste território tem que ser repensado e ajustado à realidade local, 

regional e nacional após um amplo e efetivo debate que envolva toda a população e as forças vivas do 

concelho. 

Já tarda. 

Comecemos já hoje a construção de uma amanhã melhor. 

É preciso derrubar o conformismo e apostar em novas políticas.» 

 

 

6 - Alteração ao Regulamento do Conselho Taurino da Moita 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 

em 04/06/2014: 

 

“O Conselho Taurino da Moita foi criado em 2003 na sequência de uma proposta da Secção de Municípios 

com Atividade Taurina, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, para a criação de estruturas 

locais de apoio à atividade taurina municipal. Este organismo teria “como objetivo articular a festa de touros, 

incentivar vocações, manter em diálogo todos os sectores da festa e a administração, de forma a criar um 

bloco com certo peso para colaborar com os sectores de informação, de modo a contribuir para que a 

tauromaquia possa ser conhecida e respeitada por outros segmentos da nossa sociedade.”, conforme refere 

a proposta aprovada pelo Conselho Directivo da ANMP em 23 de julho de 2002. 

Volvidos 11 anos sobre a criação desta estrutura, que reúne no concelho da Moita os principais agentes 

taurinos e que tem procurado servir de elo de ligação na promoção da atividade taurina e do nome do 

Município, considera-se oportuna a implementação de alterações ao Regulamento do Conselho Taurino que 

se fundamentam na necessidade de reformular a sua constituição, a periodicidade das suas sessões e de 

consagrar a criação do Prémio Temporada. 

A presente proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Taurino da Moita foi aprovada por 

unanimidade dos membros presentes na reunião realizada a 10 de março de 2014, e após deliberação pela 

Câmara Municipal deve ser remetida à Assembleia Municipal para aprovação.” 

 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Partindo do princípio que os elementos da Assembleia leram a proposta, e por considerá-la muito simples, 

optou por se disponibilizar para esclarecer qualquer questão que venha a ser colocada. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, 

sendo dezanove da CDU, dois do PS, um do BE; seis abstenções, sendo cinco do PS, uma do PSD. 

 

 

7 - Designação dos Júris dos Procedimentos Concursais para Recrutamento de Dirigentes 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 04/06/2014: 

 

“A Lei nº 49/2012, de 29 agosto, que procede à adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de 

janeiro, republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, introduziu alterações no 

recrutamento dos cargos dirigentes, nomeadamente no que concerne à forma de designação e composição 

do Júri. 

Nos seus termos, o júri do recrutamento, composto por um presidente e dois vogais, é designado por 

deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de acordo com o preceituado no 

nº 1 do art.º 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. 

O presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e 

integridade pessoal, e os vogais são designados de entre personalidades de reconhecido mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida 

preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração local autárquica, de acordo com o 

determinado nos números 2 e 3 do citado artigo. 

Pelo meu despacho nº 15/XI/PCM/2014, foram abertos procedimentos concursais para recrutamento de 

dirigentes intermédios, tornando-se agora necessário proceder à designação dos respetivos júris. Assim 

propõem-se que a Câmara Municipal, ao abrigo e nos termos do art.º 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto, proponha à Assembleia Municipal a designação dos seguintes júris para os procedimentos 

concursais a seguir indicados: 

Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

Presidente - Dr. Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 

Diretor do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional 

C. M. Palmela 

1º Vogal - Dra. Elsa Cristina Morais Lopes 

Diretora do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas 

C. M. Setúbal 

2º Vogal - Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

C. M. Moita 
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Diretor do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

Presidente - Dra. Elsa Cristina Morais Lopes 

Diretora do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas 

C. M. Setúbal 

1º Vogal - Prof. Luis Miguel Liberato Batista 

Diretor do Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social 

C. M. Setúbal 

2º Vogal - Engª. Maria João Marta Alves Perdiz 

Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos 

C. M. Moita 

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos 

Presidente - Eng.º Jorge Eduardo Bico Moura Didelet 

Diretor do Departamento de Conservação e Segurança de Instalações 

C.M. Seixal 

1º Vogal - Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

C. M. Moita 

2º Vogal - Dr. Antonio Manuel Palhas de Jesus Pereira 

Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

C. M. Moita 

Chefe da Divisão de Administração e Finanças 

Presidente - Dra. Claudia Alexandre Santos 

Chefe da Divisão de Recursos Financeiros 

C. M. Alcochete 

1º Vogal - Dr. Pedro Jorge Marcelino Ferreira 

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

C. M. Moita 

2º Vogal - Eng.º Pedro Vasco Neves Rodrigues 

Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

C. M. Moita 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

Presidente - Dra. Carla Ribeiro 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

C. M. Barreiro 

1º Vogal - Arq. Carlos José Gonçalves Matos 

Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

C. M. Moita 

2º Vogal - Dra. Lígia Maria Costa Carvalho 

Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

C. M. Moita 
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Chefe da Divisão da Cultura e Desporto 

Presidente - Dr. António Manuel Palhas de Jesus Pereira 

Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

C. M. Moita 

1º Vogal - Dra. Maria da Conceição Silva Lopes 

Chefe da Divisão de Educação 

C. M. Moita 

2º Vogal - Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

C. M. Moita 

Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

Presidente - Prof. Luis Miguel Liberato Batista 

Diretor do Departamento de Cultura, Educação, Desporto Juventude e Inclusão Social 

C. M. Setúbal 

1º Vogal - Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

C. M. Moita 

2º Vogal - Eng.º Pedro Vasco Neves Rodrigues 

Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

C. M. Moita 

Chefe da Divisão de Educação 

Presidente - Prof. Antonio Manuel Ferreira Nabiça 

Chefe da Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos 

C.M. Seixal 

1º Vogal - Dra. Fernanda Maria Pereira Rolo 

Chefe da Divisão de Educação e Intervenção Social 

C. M. Palmela 

2º Vogal - Maria Ana da Silva Miguel Judas  

Chefe da Divisão de Cultura e Desporto  

C.M. Moita 

Chefe da Divisão de Espaços Verdes 

Presidente - Eng.º Sérgio Emílio Alves Rebelo 

Diretor do Departamento de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes 

C. M. Almada 

1º Vogal - Dra. Maria da Conceição Silva Lopes 

Chefe da Divisão de Educação 

C. M. Moita 

2º Vogal - Engª. Mariana Adélia Risso Pais André 

Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 

C. M. Moita 

 

 



Página 54 de 61 

Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

Presidente - Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

C. M. Moita 

1º Vogal - Dr. Pedro Jorge Marcelino Ferreira 

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

C. M. Moita 

2º Vogal - Constança Maria Benedito Andrez 

Chefe da Divisão de Espaços Verdes 

C.M. Moita 

Chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente 

Presidente - Eng.º Sérgio Emílio Alves Rebelo 

Diretor do Departamento de Salubridade Espaços Verdes e Transportes 

C. M. Almada 

1º Vogal - Dra. Ligia Maria Costa Carvalho 

Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

C. M. Moita 

2º Vogal - Arq. Carlos José Gonçalves Matos 

Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

C. M. Moita 

Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 

Presidente - Eng.º Sérgio Emílio Alves Rebelo 

Diretor do Departamento de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes 

C. M. Almada 

1º Vogal - Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

C. M. Moita 

2º Vogal - Arq. Carlos José Gonçalves Matos 

Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

C. M. Moita 

Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

Presidente - Dra. Carla Ribeiro 

Chefe da Divisão de recursos Humanos 

C. M. Barreiro 

1º Vogal - Engª. Mariana Adélia Risso pais André 

Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 

C. M. Moita 

2º Vogal - Engª. Eduarda Maria Alves Gomes 

Chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente 

C. M. Moita 
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Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

Presidente - Dra. Elsa Cristina Morais Lopes 

Diretora do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas 

C. M. Setúbal 

1º Vogal - Dr. Jorge Humberto Noé Quinteiro Gonçalves 

Chefe da Divisão de Administração e Finanças 

C. M. Moita 

2º Vogal - Dra. Maria Ana da Silva Miguel Judas 

Chefe da Divisão de Cultura e Desporto 

C. M. Moita 

Dirigente do Gabinete Jurídico 

Presidente - Dr. António Manuel Palhas Jesus Pereira 

Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

C. M. Moita 

1º Vogal - Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

C. M. Moita 

2º Vogal - Eng.º Pedro Vasco Neves Rodrigues 

Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

C. M. Moita 

Dirigente do Gabinete de Informação e Relações Publicas 

Presidente - Dra. Ligia Maria Costa Carvalho 

Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

C. M. Moita 

1º Vogal - Dr. Pedro Jorge Marcelino Ferreira 

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

C. M. Moita 

2º Vogal - Dra. Maria Ana da Silva Miguel Judas 

Chefe da Divisão de Cultura e Desporto 

C. M. Moita.” 

 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por dizer que, com a lei que forçou a reorganização dos serviços dos municípios obrigando à 

redução do número de dirigentes, os novos dirigentes têm de ser todos submetidos a procedimento 

concursal e, também no quadro dessa nova lei, passou a ser competência da Assembleia Municipal, sob 

proposta da câmara, a designação dos júris dos concursos. Esclareceu que a composição dos júris aqui 

propostos corresponde à sua forma habitual, ou seja, técnicos do município, e a regra é que um técnico que 

pertence a um júri não pode ter uma categoria hierárquica inferior à da pessoa que vai avaliar, e o recurso a 
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um técnico vindo do exterior, tendo para o efeito pedido a outras câmaras da região que cedessem 

dirigentes seus para que, pelo menos, houvesse um membro externo à Câmara Municipal da Moita nos 

diversos concursos. Informou ainda que, ao contrário do que sucedia até agora, esta lei não permite a 

participação de eleitos nos júris de concurso. 

Concluiu dizendo que esta é a proposta possível em função da disponibilidade de pessoas que têm, para 

que possam ser levados a cabo os concursos por forma a regularizar, em definitivo, a situação dos 

dirigentes da nova estrutura orgânica do município. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezanove votos a favor da 

CDU; oito abstenções, sendo seis do PS, uma do BE, uma do PSD. 

 

 

8 - “Desafetação do Domínio Público Municipal” – Largo da GNR – Baixa da Banheira 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 04/06/2014: 

 

“A responsabilidade da segurança da área do Município da Moita é repartida pela Policia de Segurança 

Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), com a reestruturação do dispositivo policial, foram 

feitas alterações nas responsabilidades das indicadas forças da ordem, passando a PSP a garantir o 

policiamento da área da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, encontrando-se a 

Esquadra instalada em imóvel municipal sito no Largo da GNR na Vila da Baixa da Banheira da indicada 

freguesia, composta por um imóvel, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 1136.º e ainda por uma 

instalação de construção precária, utilizada para garagem, implantada em domínio público municipal, cuja 

situação não se encontra regularizada em termos matriciais e registrais, pelo que se torna necessário a sua 

autonomização, nos termos das disposições legais aplicáveis para o efeito. 

Estabelece o Instrumento de Gestão Urbanística do Município, que a área em questão encontra-se em zona 

de habitação consolidada, no entanto esta integra o domínio público municipal, pelo que se terá que ter em 

conta o seu carácter dominial. 

Consagra a Constituição da República Portuguesa no seu art.º 84.º, n.º 1, os bens pertença do domínio 

público, sendo os que integram o domínio público das Autarquias Locais definidos por lei, conforme o n.º 2, 

estes são inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis, e não podem ser objeto de direitos 

privados (art.º 202.º Código Civil). 

O Regime Jurídico do Património Imobiliário Público (Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto), veio 

regular os princípios e regras da gestão patrimonial imobiliária e dos bens imóveis do domínio público do 

Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais, previstos nos art.ºs 1.º, al.ª a), 18.º, 19.º e 20.º, 

estabelecendo ainda, a sujeição ao regime da dominialidade dos imóveis integrados no domínio público e o 

seu ingresso no domínio privado das Autarquias Locais – art.º 17.º (desafetação). 

Atendendo que a área (52,00m2) constitui uma pequena parcela de terreno entre duas construções, sem 

que seu uso justifique o interesse municipal na sua afetação para equipamentos coletivos, consolidando-se 

assim um vazio urbano e o seu alinhamento, entende-se que o seu carácter dominial poderá ser alterado, 
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ingressando no domínio privado municipal, deixando assim, de ser imprescritível e inalienável, pelo que 

teremos que recorrer ao processo de desafetação do domínio público municipal. 

Assim e face ao exposto, propõe-se que:  

1 A Câmara Municipal delibere desafetar do domínio público municipal a parcela de terreno destinada a 

construção, devidamente identificada na planta anexa, sita no Largo da GNR, Vila da Baixa da Banheira, 

União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, com a área de 52,00m2 (STP – 

52.00m2 – Pisos – 1, área de implantação – 52,00m2), que passa a confrontar do Norte, Nascente e 

Poente com particulares (construções existentes), do Sul com Largo da GNR (domínio público municipal) 

com vista à sua posterior integração no domínio privado municipal e à qual é atribuído o valor de 

€14.000,00 (catorze mil euros), cálculo efetuado com base nos coeficientes do CIMI e valores de 

mercado. 

2 Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alª. q), do nº. 

1, do artº 25.º, conjugado com a alª. ccc), do nº. 1, do artº 33º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro.” 

 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse tratar-se do processo necessário para regularizar uma situação que existe há muitos anos em que, 

numa pequena parcela de terreno devoluto que se constata estar ainda registada a favor da Câmara, existe 

uma construção instalada há muitos anos e, não sendo terreno que possa ser utilizado para qualquer outro 

fim, a intenção do município é regularizar a situação desafetando este pedaço de terreno do domínio público 

para que depois possa ser vendido ao proprietário da instalação que lá existe. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e sete votos, sendo 

dezanove da CDU, seis do PS, um do BE, um do PSD. 

 

 

9 - Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 18/06/2014: 

 

“Considerando que: 

1 -  As atividades desenvolvidas no comércio tradicional e local funcionam como polos de importantes trocas 

comerciais e de criação de emprego; 

2 - O agravamento dos problemas económico-sociais, intimamente ligados às diferentes políticas 

governamentais, tem tido repercussões nefastas no comércio tradicional e local do concelho da Moita; 

3 - Constata-se uma dificuldade crescente dos diferentes empresários em honrar os seus compromissos, 

incluindo as taxas de ocupação do espaço público; 
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4 - A Câmara Municipal pretende incentivar a criação de espaços de convívio e lazer que, ao mesmo tempo, 

possam funcionar como importantes fontes de receita para os empresários; 

5 - Face aos fatores referidos nos pontos anteriores, existe uma necessidade premente em incentivar a 

atividade desenvolvida pelo comércio tradicional e local, podendo atuar como forma de fixar os atuais 

empresários e incrementar, num período difícil, o surgimento de novas atividades. 

Assim, propõe-se que: 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo das alíneas k) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita para efeitos de aprovação, nos termos 

dos artigos 112.º n.º7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, das alíneas b) e g) do n.º 1 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 114.º a 119.º do Código do Procedimento 

Administrativo, do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 

de dezembro e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, nos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

141/2012, de 11 de julho, a alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, em anexo à 

presente proposta e que dela faz parte integrante. 

Anexo: Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita.” 

 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Na sequência da entrada em vigor das alterações legais resultantes do licenciamento zero o Município da 

Moita, no ano de 2013, aprovou o novo regulamento de ocupação do espaço público e o regulamento de 

taxas do município, que procurou incorporar todas essas alterações, que são alterações significativas, de 

procedimentos, de requisitos para determinados procedimentos, em que procuraram adequar todas as 

regras e todas as taxas existentes a essa nova realidade. Com a sua entrada em vigor no início deste ano, 

contatou-se que existem duas situações em que as taxas resultantes deste novo regulamento são elevadas, 

designadamente no que se refere à ocupação de espaços públicos com esplanadas e também no que se 

refere à existência de toldos em estabelecimentos comerciais. Assim, no seguimento da intenção declarada 

no início do ano, de não promover qualquer alteração às taxas, qualquer aumento de taxas ou de tarifas, em 

todas as áreas de intervenção do Município no ano de 2014, e atendendo a que deste novo regulamento 

resulta um aumento, que é uma situação que não pretendem que aconteça, é necessário corrigi-la. 

Contudo, a correção em definitivo implica uma alteração e uma revisão a diversas normas, que têm tempos 

próprios para se fazer e que não se coadunam com a urgência de dar uma resposta imediata ao problema. 

Assim, por forma a poder dar essa resposta imediata ao problema, aquilo que se propõe é que a 

Assembleia Municipal aprove uma redução extraordinária das taxas que incidem sobre as duas matérias 

referidas, no valor de 50%, a vigorar no ano de 2014, tendo como pressuposto que procederão à alteração 

do regulamento e que no ano de 2015 esta situação esteja definitivamente ultrapassada. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e seis votos a favor, 

sendo dezanove da CDU, cinco do PS, um do BE, um do PSD. 

 

 

10 - Atos da Câmara 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia fazer uma apresentação. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse querer apenas fazer uma referência para se congratular, porque é sempre agradável quando a 

Assembleia Municipal vem reforçar aquilo que é a prática da Câmara Municipal, referindo-se em concreto à 

recomendação que foi aprovada relativamente ao circuito de manutenção do Parque José Afonso, circuito 

esse que aliás já existe, que tem diversos equipamentos devidamente mantidos e conservados, porque 

essa intenção vem ao encontro de algo que foi discutido e que crê que até foi anunciado publicamente 

aquando do roteiro da freguesia em que, conjuntamente com a freguesia, andaram no parque, avaliaram a 

situação e falaram da necessidade de reforçar os esquipamentos existentes. Ainda bem que isso chegou 

aos ouvidos do PS e que tenham aproveitado para fazer aqui esta proposta. 

 

Colocado o relatório à discussão Intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Começou por dizer que tinha um conjunto de questões para colocar mas, dado o adiantado da hora, irá 

apenas referir aquelas que considera mais importantes. 

Pelo facto de haver muitos assuntos que se referem a determinados organismos ou instituições que são 

designados por siglas, sendo que a maior parte delas não sabe a que se referem, solicitou à Câmara que 

lhe facultasse uma forma de perceber a que se referem as siglas, sem a qual não conseguirá saber, talvez 

porque está nesta tarefa há bem pouco tempo. 

Sobre o facto de haver um valor muito superior nas receitas dos refeitórios municipais relativamente às 

despesas, sendo que a despesa foi no valor de € 8.219 e a receita no valor de € 12.996, o que resulta num 

saldo positivo de € 4.777, e atendendo a que este valor se reporta a dois meses se o multiplicassem por 

seis teriam um saldo anual de € 24.000 aproximadamente, questionou como é que este dinheiro é revertido 

para a Câmara. 

Sobre a questão já aqui referida relativamente ao REOTMM, designadamente o desenvolvimento 

urbanístico, considera que os valores constantes do relatório, em que os loteamentos são zero, as AUGI 

são zero, os alvarás são zero, os pedidos de viabilidade são zero, são demonstrativos da situação que já 

referiram. 

Mais disse que a questão que vai colocar em seguida tem a ver com a forma como vê o mundo e esta sua 

terra e prende-se com o facto de a Câmara ter comprado um carro andor para a romaria a cavalo, sendo 

que, perante a sua visão e sensibilidade, julga que a Câmara não se deve meter nisto e que deve ter algum 

distanciamento sobre determinadas questões que se passam no concelho, nomeadamente a religião que, 

como sabem, há muitas. Parece-lhe um envolvimento abusivo, não compatível com o próprio estado do 
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país, uma vez que temos uma constituição laica, um país de natureza laica, republicano, socialista ou a 

caminho do socialismo, mas o que lhe parece, com todo o respeito pela religião católica e sem qualquer 

ataque à tauromaquia, porque também é um aficionado, é que há aqui uma relação muito direta da Câmara 

quer com a religião quer com o toureio que, no seu entender, é promover um certo “marialvismo” que reina 

nesta terra onde nasceu, pelo que lhe parece que devia haver, não sabe se hoje ou amanhã, algum 

distanciamento destas matérias. 

Questionou ainda, atendendo à referência feita na página 34, do que se trata o projeto do novo ancoradouro 

do cais da Moita, uma vez que ainda não ouviu falar. 

Reportando-se ao período em que presidiu à Câmara, em que não havia os meios que existem hoje, 

informou que apresentavam sempre o saldo de caixa em todas as sessões e desde que integra a 

Assembleia isso não aconteceu, não sabe se só diz respeito à Câmara mas, por uma questão histórica, 

partilhou com os presentes que no dia 17/05/1974 estavam em caixa dois mil oitocentos e dezassete contos 

e no dia 30/12/1976, data da última reunião da comissão administrativa, estavam em caixa onze mil e trinta 

e sete contos. Isto para dizer que em todas as sessões, que eram praticamente semanais, o saldo de caixa 

era sempre apresentado e agora que têm documentos de muita importância e de muito valor, não sabem 

qual o saldo de caixa. 

Por último, relativamente ao suplemento dos tribunais, que se reporta a dezoito processos com doze 

empresas e que são assuntos de muita importância e que poderão envolver muito dinheiro, gostaria que a 

informação que chega à Assembleia não fosse apenas com esta descrição mas sim uma informação mais 

completa, atendendo a que se trata de processos com uma envolvência enormíssima em várias áreas, 

nomeadamente económica e financeira. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Quis dar os parabéns à Câmara pelo excelente relatório, em que consta tudo o que é terminação legal e 

mais alguma coisa, espelha bem o trabalho que a Câmara Municipal faz e quis ainda agradecer 

publicamente à Câmara Municipal da Moita, e quando se refere à Câmara refere-se em sentido lato, ou 

seja, trabalhadores e eleitos, pelo trabalho e disponibilidade demonstrada a qualquer hora, como por 

exemplo, no trabalho que vai começar agora com o arranque das festas populares e que vai durar uns 

meses, porque só assim é possível ter tido hoje a decorrer um festival internacional de blues, que foi um 

sucesso e que, segundo lhe disse há pouco um homem da comunicação social, para si é o melhor festival 

de blues do país, ter as festas multiculturais do Vale da Amoreira a decorrer e logo a seguir as da Baixa da 

Banheira. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder às questões apresentadas. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Sobre os refeitórios municipais disse que o valor da receita é aquele que resulta da venda de bens e o valor 

da despesa refere-se às despesas diretas que se incorrem, não estando aqui contabilizados todos os custos 

indiretos seja com pessoal, com transportes ou outros e, eventualmente, até não estão referidos os custos 

por cada mês respeitantes a contratos de fornecimentos que são anuais. 
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Sobre a aquisição do carro andor disse não ter nada a ver com a tauromaquia, uma vez que foi adquirido 

para a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo e foi decisão dos dois municípios apoiarem a 

organização da romaria com essa aquisição, com um custo repartido de 50% para cada uma das 

autarquias. Importa ainda dizer que a romaria, atualmente, paga-se a ela própria, ou seja, os municípios já 

não atribuem qualquer subsídio pelo que, o único encargo direto que os municípios assumiram nos últimos 

três anos é este da aquisição do carro, porque se revelou ser uma necessidade para a própria realização da 

romaria. 

No que concerne ao novo ancoradouro do cais disse ser natural que o Sr. Staline Rodrigues não tenha 

ouvido falar, presumindo que não leu o programa eleitoral da CDU uma vez que está lá como intenção mas, 

em tempo oportuno, falarão sobre esse assunto uma vez que se trata ainda de um projeto e tudo o que se 

diga a mais é prematuro. 

Sobre a apresentação dos documentos contabilísticos, designadamente o saldo de caixa e as posições 

atuais do orçamento da despesa e receita, informou que é uma obrigação cumprida em cada uma das 

sessões da Câmara e apenas nas sessões da Câmara. 

Concluiu dizendo que, relativamente aos processos judiciais, a informação que é fornecida é elaborada pelo 

advogado do Município, é a informação que legalmente é obrigatória facultar, e quaisquer outras 

informações sobre processos que estão em curso são segredo de justiça e portanto não são divulgadas. 

 

 

Foi lida a ata da presente sessão em minuta, para efeitos imediatos, tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade. 

 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram duas horas e trinta e seis minutos do dia 

vinte e oito de junho de 2014. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A 1ª Secretária 

 

 

 

O 2º Secretário 

 

 

 


