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Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no Salão 

Nobre do Edifício Sede do Município realizou-se uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1 - Adesão ao Pacto de Autarcas; 

2 - Alteração aos artigos 1º, 17º, 20º e 25º dos Estatutos da CD – ARICD Rede Intermunicipal de 

Cooperação para o Desenvolvimento, Associação de Municípios; 

3 - Alteração dos Estatutos da ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península 

de Setúbal; 

4 - Relatório e Contas de 2013; 

5 - 1ª Revisão ao Orçamento e GOP; 

6 - Atos da Câmara. 

 

 

Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

 

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

substituído nesta sessão pelo Tesoureiro daquele órgão, Henrique José Vilhena Ribeiro; 

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

pelo Secretário daquele órgão, Marco Alexandre Pontinha Ginó. 

 

 

Verificação de ausências: 

 

- Verificou-se a ausência de Cátia Cristina Pereira Gonçalves. 

 

 

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 Manuel Galvoeira 

Borges, Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo 

Canudo, João Miguel da Silva Romba e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

ACTA Nº02.14 

Sessão de 30.04.14 

XI Mandato 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Não houve intervenção do público presente. 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Começou por submeter à assembleia a aceitação da discussão e inclusão do Apelo “Em Defesa da Escola 

Pública”, no período anterior à ordem do dia. 

 

Submetida a discussão e inclusão do Apelo a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com 

vinte e nove votos, sendo dezassete da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

 

Em seguida foi apresentado, pelo Presidente da Assembleia Municipal, o teor do Apelo: 

 

“A Lei de Bases dos Sistema Educativo consagra que “compete ao Estado criar uma rede de 

estabelecimentos públicos de educação e ensino que cubra as necessidades de toda a população” (nº1 do 

artigo 37º). Este preceito legal obedece ao imperativo constitucional que estabelece que “O Estado criará 

uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população” (nº1 do 

artigo 75º). 

Devido às políticas antissociais de austeridade que têm vindo a ser desenvolvidas e se refletiram nos cortes 

orçamentais que, em 2012 e 2013, foram impostos à Educação, a Escola Pública viu fragilizarem-se 

algumas das suas respostas educativas e sociais, fruto, também, da redução de diversos recursos que são 

essenciais à sua boa organização e ao seu funcionamento. 

Os novos cortes previstos no Orçamento de Estado para 2014, que terão um impacto fortíssimo na 

educação e ciência públicas (educação pré-escolar, ensinos básico, secundário e superior e também na 

investigação), a par do que se prevê no designado “guião para a reforma do Estado” confirmam que a 

qualidade da Escola Pública, em Portugal, corre sérios riscos de entrar em colapso e ser desmantelada. 

Neste guião, afirma-se que o objetivo é mudar o modelo e não cumprir metas, exclui-se a Educação das 

designadas funções essenciais do Estado e esclarece-se que “Reformar o Estado é continuar a privatizar”. 

Com base nestes princípios e objetivos, no que à Educação diz respeito, este guião aponta para um 

caminho de completa desresponsabilização do Estado ou, no mínimo, do poder central. Nesse sentido, são 

referidas diversas estratégias que vão desde a concessão de escolas até à criação de um novo ciclo de 

contratos de associação com o setor privado e, pela primeira vez, é explicitamente assumida a aplicação do 

chamado “cheque-ensino”. 

Face a esta situação de desvalorização da Escola Pública em que, com clareza, se antevê um percurso de 

desmantelamento da Escola Pública de qualidade, os subscritores deste documento consideram de elevada 

importância que, num contexto de grande convergência e unidade social e política, em 2014, ano em que se 

assinalam os 40 anos do 25 de Abril, tenha lugar uma grande iniciativa de âmbito nacional em defesa da 

Escola Pública promovida por organizações representativas de profissionais da Educação, pais e 
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encarregados de educação, estudantes, autarquias, instituições e estabelecimentos de ensino, associações 

científicas e profissionais, movimento sindical e movimentos sociais. 

• Responsáveis de organizações sindicais representativas de profissionais de Educação: Mário 

Nogueira (FENPROF – Docentes), José Calçada (SIEE – Inspetores de Educação e Ensino), Ana Avoila 

(FNTFPS – Trabalhadores não docentes) e Bruno Ferreira (SNP – Psicólogos); 

• Presidentes de câmaras municipais: Manuel Machado (CM Coimbra e Presidente da ANMP), Maria 

Dores Meira (CM Setúbal), Paulo Cafôfo (CM Funchal e Presidente da AM da RA Madeira) e Ricardo 

Rodrigues (CM Vila Franca do Campo e Presidente da AG da AM da RA Açores); 

• Presidentes de associações de estudantes: Daniel Nogueira (AE ISCTE, Lisboa), Alexandre Lagoa 

Crespo (AE Escola Secundária D. Dinis, Coimbra), João Rafael Assunção (AE Escola Secundária Quinta 

das Flores, Coimbra); 

• Movimento associativo de pais e encarregados de educação: Isabel Gregório (Presidente da CNIPE), 

Isidoro Roque (Presidente FERLAP, Lisboa), Daniela Aguiar (FRPEE da RA Madeira), Joaquim Ribeiro 

(FCAP Sintra); 

• Dirigentes escolares: Manuel Pereira (Presidente da ANDE e Diretor do AAE de Cinfães), Manuel Pires 

da Rocha (Diretor do Conservatório de Coimbra), Ana Mafalda Pernão (Diretora Escola Música do 

Conservatório Nacional, Lisboa), Ana Maria F.P. Caldeira Guimarães Ferreira (Diretora do Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian, Braga); 

• Associações de docentes/escolas: David Rodrigues (Presidente da Associação Pró-Inclusão), Rui 

Matos (Presidente da Associação de reflexão e intervenção na política educativa das ESE – ARIPESE); 

• Associações representativas de pessoas com deficiência (em defesa da escola inclusiva): Ana 

Sesudo (Presidente da APD) e José Reis (Presidente da CNOD).” 

 

 

Colocado o apelo à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Começou por dizer que lhe parece que este é o momento em que a defesa da escola pública está premente 

e necessita que aconteça. Quis falar de pequenos pormenores que são, permitam-lhe a expressão, grandes 

machadadas na defesa da escola pública, como o local por excelência para que a igualdade de 

oportunidades à cultura e ao conhecimento seja efetiva. O atual Ministério de Educação e Ciência está 

neste momento a tentar implementar aquilo que se chama a rede educativa para o próximo ano, e quando 

se fala de rede educativa fala-se de escolas secundárias, sendo que existem duas no concelho, em que se 

tenta impor regras com um crivo de tal ordem fino que não se sabe qual será a continuidade quer dos 

cursos profissionais, quer dos cursos de educação e formação, quer das turmas de percurso curricular 

alternativo, quer inclusivamente, embora o ministério aí seja claro, na defesa das turmas do ensino 

vocacional, mais conhecido como o ensino Dual, ensino Dual esse que, de acordo com o relatório publicado 

pela UNESCO, diz por exemplo que na Alemanha, onde ele começou por existir, é prematura a escolha de 

uma profissão aos 10/11 anos, e este ministério permite isso. 

Disse ainda que o ridículo da situação acontece quotidianamente mas hoje, nas escolas do 2º e 3º ciclo, os 

alunos do 9º ano tiveram de fazer um exame propalado e divulgado, obviamente pelo ministro da educação 

e ciência, como uma mais-valia na aquisição de um diploma de inglês. O protocolo foi assinado entre o 
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ministério, a Porto Editora, o BPI e mais duas entidades privadas. Os professores que hoje, no exercício do 

estatuto da carreira docente tiveram serviço de exames deixaram por momentos de saber bem onde se 

enquadravam, em que o ridículo da situação passa pelo facto do Instituto de Avaliação Educativa ter 

enviado um manual para aplicação dessa prova de inglês na segunda-feira às 22h, onde o ministério, que 

sabe as salas que tem, com a sua dimensão e mesas de trabalho, sugeria, mandava, exigia, que houvesse, 

e pediu que reparassem no requinte do pormenor, 1,25m entre cada carteira. Muitas das escolas não 

conseguem essa preciosidade mas, estranhamente, esta prova era composta por uma parte em que se 

tinha de introduzir um CD para os alunos do 9º ano e os autopropostos ouvirem e serem avaliados, mas as 

ordens de alguns diretores foram que as aulas decorressem normalmente, o que como devem calcular, 

deve ter sido ótima a concentração para ouvir e depois responder às perguntas. Mais disse que quem 

quiser ter o tal diploma, propalado pelo ministro como muito importante, terá de pagar € 25,00. 

Dsse que a defesa da escola pública é premente quando no centro da cidade de Coimbra, numa escola 

pública, que é o local privilegiado por excelência para diluir a desigualdade de oportunidades, não foi 

permitido constituir turmas para que um grupo ou um monopólio de colégios privados pudessem ter mais 

turmas. 

Informou que, nas Caldas da Rainha, existe um colégio privado a 300 metros de uma escola pública, e 

disse que a denúncia das condições de trabalho, e da forma como esses colégios desse grande grupo 

económico trabalham com o dinheiro dos nossos impostos, leva a que a Autoridade das Condições de 

Trabalho tenha um processo em mãos há cerca de dois anos e meio, por denúncia da FENPROF, e que a 

Inspeção Geral de Educação tenha remetido já para o Ministério Público, e que os media não saibam que 

existe, mas que provocou também, por parte desse grupo privado e da associação dos ensinos privados, 

uma espécie de chantagem no âmbito do contrato coletivo de trabalho dos professores do privado. 

Dirigindo-se aos cidadãos e cidadãs presentes, disse que a defesa da escola pública passa também pela 

defesa do futuro dos nossos filhos, passa também pelo orgulho de duas coisas, por no ano passado três 

dos prémios Nobel atribuídos trabalharam com universidades portuguesas, e passa também por um número 

da UNESCO que diz que 95% dos cidadãos com necessidades educativas especiais ou, se preferirem, 

portadores de deficiência, encontrarem-se em Portugal na escola pública. 

Concluiu dizendo que crê ter relatado o caricato do quotidiano da escola pública e fundamentado a 

qualidade de excelência dos professores que, sem recursos, sem condições, cheios de trabalho 

administrativo e com a desregulamentação do seu horário de trabalho, conseguem que os alunos tomem o 

pequeno-almoço na escola e depois permaneçam nas aulas. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Concordam com o apelo apresentado, consideram que de forma resumida caracteriza bem o estado 

vergonhoso a que chegámos em várias dimensões da nossa sociedade, de que o ensino infelizmente é um 

exemplo, pelo desrespeito total pelos trabalhadores do ensino, professores, docentes, não docentes, mas 

também pelas famílias, pelos pais, pelos alunos, por toda a gente, atendendo a que é um setor transversal a 

toda a sociedade. 

Mais disse que concorda na íntegra com a intervenção anterior, não tem muito mais a acrescentar, apenas 

dizer também que este estado atual e vergonhoso a que chegámos, em termos de ensino, não é mais do 

que uma sequência de políticas que têm colocado a escola pública em causa ao longo de vários anos e, 

não querendo dizer que este é o culminar dessas políticas, porque lutam e acreditam que estas intenções 
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possam regredir, mas de facto olhando para trás é a isso que se assiste. Já aqui foi referido o exame de 

inglês mas quis referir também escolas que não tiveram aulas, pais que, entretanto, por estarem mal 

avisados, não sabiam onde os filhos poderiam ficar, inclusive, pelo que ouviu nas notícias, o exame de 

inglês estava cheio de erros de português, ou seja, o texto introdutório tinha vários erros de português, 

revelando portanto falta de cuidado e falta de profissionalismo. Realmente é o atropelo, e acima de tudo um 

desrespeito por aqueles profissionais que trabalham na escola, nomeadamente os professores, que muito 

dedicam da sua vida e do seu saber e que, com empenho e dedicação, dedicam muito numa missão porque 

não é apenas uma profissão, mas sim uma missão que é o transmitir às novas gerações os valores da 

democracia e os valores de abril que são os valores da escola pública. 

 

 

Submetido o apelo a votação foi o mesmo aprovado por maioria com vinte e oito votos, sendo dezoito da 

CDU, oito do PS, dois do BE; duas abstenções do PSD. 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Em seguida, informou que deu entrada na mesa da assembleia: 

 

- uma moção apresentada pela CDU intitulada “Tomada de Posição sobre a EGF”; 

- uma recomendação política apresentada pelo PS intitulada “Criação do Provedor do Munícipe”; 

- uma saudação apresentada pelo PS intitulada “Saudação aos 40 Anos de Abril”; 

- uma saudação apresentada pelo PS intitulada “Por um 1º de Maio dos Trabalhadores”; 

- uma saudação apresentada pela CDU intitulada “Saudação ao 25 de Abril e 1 de Maio”. 

 

 

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

 

Srª Tânia Ribeiro da CDU 

“Tomada de Posição sobre a EGF 

No passado dia 30 de janeiro de 2014, foi aprovado em conselho de ministros o diploma que consagra o 

processo de alienação de 100% do capital social que o Estado detém na Empresa Geral do Fomento (EGF). 

Com esta aprovação fica, uma vez mais, provado o profundo desrespeito que este governo tem pelo Poder 

Local Democrático, e a sua total e profunda submissão aos interesses do capital privado, privatizando um 

sector, rentável, de primordial importância para as populações e para o ambiente. 

De facto, não só os municípios não tiveram intervenção direta em todo este processo, como se impunha 

sendo eles acionistas dos sistemas multimunicipais que integram o grupo EGF, como também esta 

aprovação surge apenas 2 dias após a ANMP ter emitido o seu parecer negativo (solicitado com caráter de 

urgência), que traduz a posição da esmagadora maioria dos municípios sobre esta intenção de privatização, 

mas que nem foi levado em consideração pelo governo, que somente pretendeu cumprir um “formalismo 

legal” para uma decisão que, na prática, já estava tomada. 

O município da Moita integrou o sistema multimunicipal da península de Setúbal, transferindo as suas 

competências legais para uma empresa de capitais estritamente públicos, a Amarsul, no pressuposto da 
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defesa do interesse público e da criação de parcerias que permitissem a resolução de problemas ambientais 

e a melhoria da saúde pública. 

No passado dia 11 de Abril de 2014, a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) e os 

representantes dos 9 Municípios da Península de Setúbal – Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, 

Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal, estiveram presentes em conferência de imprensa e enquanto 

acionistas da Amarsul, recusaram as políticas e as medidas apontadas pelo Governo que visam a alienação 

das participações públicas do Estado na Amarsul e abrem a concessão multimunicipal à participação 

maioritária de entidades privadas. 

A tomada de posição conjunta dos Municípios considera que: 

“Os serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos foram, desde 1976 a 1993, uma responsabilidade 

exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão controlada e assegurada pelas Autarquias 

Locais e pelos seus Órgãos democraticamente eleitos; 

Para as Autarquias da Península de Setúbal, estes serviços devem continuar a inserir-se num movimento 

geral de democratização da sociedade portuguesa e no reconhecimento de que o envolvimento dos 

cidadãos nas questões que lhes dizem respeito contribui para o enriquecimento da democracia; 

Em 1997, os Municípios da Península de Setúbal (no caso de Setúbal em 2002), por deliberação dos seus 

Órgãos Autárquicos, Câmaras e Assembleias, consentiram que uma parte da gestão e exploração daqueles 

seus serviços, a valorização e o tratamento de resíduos sólidos urbanos, fosse assegurada através da 

criação do atual Sistema Multimunicipal e da sua sociedade gestora, a Amarsul; 

Os Municípios só consentiram em partilhar aquelas responsabilidades e aderir ao Sistema, constituindo-se, 

com a EGF, em titulares das ações da Amarsul, em condições que foram e são necessárias e determinantes 

e das quais não abdicam, nomeadamente: 

• A sociedade constituir-se com capitais exclusivamente públicos, com manutenção da natureza pública 

dos bens que gere; 

• Os Municípios exercerem todos os seus direitos legais, de entre os quais o seu direito de voto na gestão 

da sociedade, com o peso correspondente ao capital que subscreveram; 

• Os Municípios intervirem na gestão da sociedade, designando membros para os seus Órgãos Sociais 

conforme estipulado no acordo de acionistas celebrado entre os Municípios e a EGF; 

• O cumprimento das demais cláusulas aplicáveis, constantes no acordo de acionistas. 

Os subscritores do documento, acionistas da Amarsul, legítimos representantes das populações, afirmam a 

defesa intransigente da autonomia do Poder Local Democrático, condição determinante para a defesa, a 

valorização e a manutenção na esfera pública, dos Serviços Públicos de Resíduos: 

• Exigem o respeito pelas deliberações dos respetivos Órgãos Autárquicos, com a manutenção das 

condições que os levaram a aderir ao atual sistema multimunicipal e a participarem no capital social da 

Amarsul; 

• Recusam as políticas e as medidas apontadas pelo Governo, 

- Visando a alienação das participações públicas do Estado na Amarsul com a venda da EGF a privados; 

- Abrindo a concessão multimunicipal à participação maioritária de entidades privadas;  

- Subvertendo as condições que levaram os Municípios a aceitar integrarem o atual Sistema 

Multimunicipal e a participarem no capital social da Amarsul; 

- E transformando o serviço público de resíduos num negócio lucrativo, com graves prejuízos para as 

populações, para a Região e para o País.” 
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Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 30 de Abril de 

2014 delibera: 

1 - Ser solidários com a tomada de posição conjunta dos 9 Municípios que constituem a Amarsul, 

contra as medidas deste Governo para este sector, em defesa dos serviços públicos e das 

populações da Região de Setúbal; 

2 - Afirmar a sua absoluta oposição ao processo de privatização da Empresa Geral de Fomento 

(EGF); 

3 -Apoiar de forma incondicional todas as ações jurídicas e políticas que a AMRS, em conjunto com 

os municípios, venha a decidir levar a cabo no sentido da manutenção dos serviços de resíduos 

na esfera pública.” 

 

 

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

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

 

 

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

 

Srª Maria Marques do PS 

“Criação do Provedor do Munícipe 

Perante a actual inexistência de um órgão na autarquia para acolher e investigar as reclamações sobre o 

funcionamento dos serviços, entendem e pretendem, os eleitos do PS que essa figura seja criada neste 

concelho. 

Como já houve quem dissesse, a inexistência de uma “unidade orgânica a quem os munícipes se possam 

dirigir para apresentar queixas” sobre o funcionamento dos serviços “é suscetível de favorecer 

comportamentos arbitrários, parciais e mesmo prepotentes por parte dos serviços do município e das suas 

tutelas”. 

Existir alguém que possa ouvir as reclamações dos munícipes é algo que dificilmente alguém poderá estar 

contra, uma vez que o provedor realizará uma “apreciação imparcial” das reclamações, contribuindo para a 

melhoria do funcionamento da autarquia. 

Ele terá a função de mediar as relações entre os cidadãos e os Municípios e também receberá e 

encaminhará sugestões, reclamações e pedidos dos munícipes. 

O provedor do munícipe permite que os cidadãos se dirijam à autarquia sem receios e representa os 

munícipes de uma forma “isenta, idónea e com bom senso”. 

Deverá ser uma figura isenta, idónea, residente no concelho, exercer o cargo gratuitamente e ser 

escolhida com intervenção de todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal. 

Pensamos que os autarcas da Moita, não deixarão de criar o provedor do munícipe, seguindo o caminho 

que outros municípios já trilharam. Este é o desafio da democracia do futuro, na sociedade da informação e 

conhecimento. 

Atendendo a todos os considerandos supra citados, propomos a criação do Provedor do Munícipe da Moita. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 30 de Abril de 2014, recomenda que seja criado o Provedor 

do Munícipe.” 
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Colocada a recomendação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

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

Na sua opinião os munícipes já têm provedores, estão aqui nesta sala e foram eleitos, e nesta sala podem 

discutir, podem apresentar problemas, os munícipes podem vir cá, pelo que não está a ver estrutura mais 

democrática do que etsa, porque à partida considera que todos são isentos, idóneos, e a maior parte é 

residente no concelho da Moita. 

Mais considera que existem várias estruturas, ou se preferirem órgãos, que servem para isso mesmo 

porque temos presidentes, temos vereadores, alguns da oposição que podem trazer e trazem reclamações 

dos munícipes, pelo que acha que estão a passar um atestado de incompetência a todos com a criação 

deste gabinete. 

Pessoalmente, porque não pode falar em nome da bancada da CDU atendendo a que não discutiram este 

assunto, considera que não faz sentido, em democracia, criar um gabinete do provedor quando as pessoas 

votam nos presentes para garantir exatamente que não hajam “comportamentos arbitrários, parciais e 

mesmo prepotentes”, pelo que lhe parece que criar esse gabinete é que seria arbitrário, parcial e mesmo 

prepotente. 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Disse que se aceita perfeitamente a exposição do PS, e a aplicação desta medida, mas não no concelho da 

Moita. Julga que devem perceber que se aceitassem esta medida estariam a renegar o provedor de justiça 

que regula sempre qualquer queixa, qualquer situação de um serviço público, com qualquer cidadão 

português que, dirigindo-se ao provedor de justiça, normalmente tem melhor atendimento do qualquer outro 

provedor que conhece. E diz isto porque já se dirigiu ao provedor de justiça diversas vezes para falar sobre 

o Serviço Nacional de Saúde, sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos, sobre a Segurança Social e 

quis aqui frisar que tem sido sempre bem tratado, independentemente de lhe ser dada razão ou não. 

Considera que quando se quer fazer um “fait divers” podem fazê-lo, pelo que convidou que esse provedor 

fosse criado mas para verificar os contratos que foram feitos pelos sucessivos governos com as instituições 

de ensino privado, porque há pouco quando se falou dos processos de contratação com os tais das Caldas 

da Rainha, e outros, não foi dito quem os iniciou. 

 

 

Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com dezoito votos contra da 

CDU; dez votos a favor, sendo oito do PS, dois do PSD; duas abstenções do BE. 

 

 

Declaração de Voto do PS apresentada pelo Sr. Luís Chula 

“A bancada do PS votou favoravelmente esta proposta, que acabou por não ter grande discussão porque 

houve um problema de pedido de palavra que não chegou a tempo, mas de qualquer forma justificamos o 

voto favorável da seguinte forma: não há qualquer objeto de desconfiança, e que isso fique claro, no que 

respeita à gestão e ao cumprimento por parte do atual executivo daquilo que lhe cabe e que, em termos de 

justiça, poderá fazer. A função e a ideia de criar este órgão ou esta figura, melhor dizendo, que existe em 

muitos municípios neste país, não é de forma alguma arbitrária, e não é de forma alguma paralela com os 
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órgãos autárquicos instalados. É uma figura isenta, e peço que me desculpem, mas nós autarcas não 

somos isentos na medida em que defendemos uma determinada linha programática e política. É uma figura 

para a qual, recorrendo, o munícipe não está confrontado com a figura do autarca, seja ele da oposição, ou 

seja ele da maioria que dirige os destinos do concelho. É uma figura neutra, é uma figura abstrata e isolada, 

para quem é muito mais fácil a um munícipe se dirigir, até para manter o seu próprio anonimato se tal for 

necessário. 

Por isso, o Partido Socialista apresentou esta proposta, com esse objetivo, sem estar numa posição de 

desconfiança do que quer que seja, mas sim de forma a proporcionar aos munícipes uma ligação a quem 

possam, a qualquer momento, colocar um problema, fazer uma reclamação, aquilo que quer que seja, como 

já ouvimos aqui que é feito também para outros órgãos de soberania.” 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Pediu a palavra e perguntou ao Presidente da Assembleia Municipal se a autorizava a esclarecer o Sr. 

Manuel Marques. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que no período anterior à ordem do dia existe sempre um momento em que cada membro dos 

grupos municipais pode falar, pelo que nessa altura, logo após as moções, dar-lhe-á a palavra. 

 

 

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

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Antes de iniciar a leitura disse que o 25 de Abril e o 1º de Maio são temas que o tocam profundamente por 

razões óbvias, e nessa base irá ler a saudação do PS do qual é membro independente, mas solidário nos 

aspetos mais gerais, nomeadamente no que diz respeito à política municipal. 

 

“Saudação aos 40 Anos de Abril 

Passaram já 40 anos, mas a coragem de um grupo de militares e a vontade de mudança de um povo não 

estão ainda esquecidas. Nem poderiam estar! 

Em 25 de Abril de 1974, 

 Portugal abriu caminho para a Democracia, já anteriormente tentada noutros períodos da nossa história, 

mas nunca antes verdadeiramente concretizada. Nesse dia, Portugal abriu caminho para a concretização 

do Serviço Nacional de Saúde. 

 Portugal pôde começar a fazer do voto livre e universal uma afirmação de Liberdade. Nesse dia, Portugal 

pôde começar a construção de uma sociedade em que o acesso à Educação Pública passou a ser um dos 

pilares fundamentais da Igualdade. 

 Portugal pôde, também, iniciar a construção de um ideal de Estado Social, em que todos os cidadãos 

vissem assegurados um conjunto de garantias de bem-estar social, em nome da Fraternidade. 

 Em 25 de Abril de 1974, Portugal iniciou os processos que permitiram a autodeterminação e a 

independência dos povos africanos que até então faziam parte do seu império colonial, dando corpo à 

Descolonização. 
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Muitas outras áreas poderiam ser referidas, mas o mais importante, é que podemos afirmar, sem qualquer 

sobra de dúvida, que a denominada “Revolução dos Cravos” é uma conquista de Portugal e dos 

Portugueses que nunca será demais assinalar e enaltecer. 

Se há um dia que representa, na nossa história colectiva, a força de um povo, esse dia é o 25 de Abril de 

1974. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 30 de Abril de 2014, agradece e relembra, com gratidão, 

todos os homens e mulheres que tornaram possível que hoje vivamos num clima de liberdade. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 30 de Abril de 2014, reitera a necessidade, cada vez mais 

premente, de celebrar Abril e de todos os dias continuar a construir Abril na continuada defesa do Estado 

Social e de um País livre e plural.” 

 

 

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

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

 

 

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

 

Srª Filomena Ventura do PS 

“Por um 1º de Maio dos Trabalhadores 

Amanhã, dia 1º de Maio, os trabalhadores sairão às ruas para celebrarem o seu dia em liberdade. 

Amanhã, 1º de Maio, recordam-se todos aqueles que pelas suas lutas e posições de defesa dos seus 

direitos laborais nos permitiram, defender neste século XXI, o Trabalho Digno. 

Amanhã, 1º de Maio, será um dia de luta pela defesa dos direitos laborais, pela defesa da dignidade, pelo 

direito à liberdade. 

Assim, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita, reunida em 30 de Abril de 2014, saúdam 

 os trabalhadores na defesa dos seus direitos através de um sindicalismo com propostas de defesa dos 

trabalhadores, democrático e plural. 

 os trabalhadores que denunciam e lutam contra situações de exploração laboral, que estão a ser sujeitos 

quer no nosso país quer a nível internacional.” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Vicente Merendas da CDU 

Disse que quanto à parte final da saudação, a seguir a “saúdam”, tem algumas sugestões para apresentar, 

pelo que sugeriu que o 1º parágrafo termine em trabalhadores, porque se são os trabalhadores que criam 

os seus sindicatos e as suas organizações de classe, serão eles a decidir se é democrático e plural. 

No 2º parágrafo, onde diz “quer surjam no nosso país quer a nível internacional” considera que não existem 

dúvidas, porque não é “quer surjam” mas sim “estão a surgir”, uma vez que os trabalhadores portugueses 

estão a ser confrontados neste momento, pelo que sugere que se altere para “que estão a ser sujeitos no 

nosso país quer a nível internacional”. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Atendendo às propostas de alteração apresentadas, questionou a bancada do PS se as pretendia acolher. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Confirmou se o proposto é que os pontos apresentados passem a ter a seguinte redação: o primeiro “os 

trabalhadores na defesa dos seus direitos através de um sindicalismo com propostas de defesa dos 

trabalhadores.”; o segundo “os trabalhadores que denunciam e lutam contra situações de exploração 

laboral, que estão a ser sujeitos quer no nosso país quer a nível internacional.”. 

Confirmadas as alterações pretendidas, informou então que os proponentes da saudação aceitam a 

segunda mas não aceitam a primeira. 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Disse que a sugestão apresentada pelo Sr. Vicente Merendas era que se deixasse aos trabalhadores 

decidir se, lá nas suas organizações, o seu sindicalismo é democrático ou plural, e é inaceitável que o PS 

pretenda ensinar aos trabalhadores como se devem comportar em pluralismo e democracia, isto é, não 

conseguem ser isentos, infelizmente para os trabalhadores e infelizmente para o PS. 

Concluiu dizendo que ficava bem, atendendo a que de vez em quando vêm com algumas lições de moral, 

aceitar uma ou outra sugestão da CDU. 

 

 

Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por maioria com onze votos a favor, sendo oito 

do PS, um do BE, dois do PSD; dezanove abstenções, sendo dezoito da CDU, uma do BE (em cujo texto 

supra transcrito já constam as alterações sugeridas). 

 

 

Declaração de Voto do BE apresentada pelo Sr. Luís Morgado 

“A minha abstenção em relação a esta saudação resulta do diálogo que aqui existiu e às tantas ensombrou-

me o pensamento. É que exatamente como foi aprovada há um sindicalismo que ficou de fora, que é 

exatamente aquele que tem puxado a carroça em toda esta luta e, nomeadamente, contra este governo. 

Logo a minha abstenção.” 

 

 

Em seguida foi apresentada, pela CDU, a seguinte Saudação: 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

«Saudação ao 25 de Abril e 1 de Maio 

“A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português 

e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. 
Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária 

e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa.” 
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É com estes dois parágrafos que se inicia a Constituição da República Portuguesa, um documento que, 

saído do processo revolucionário, projetava o País para um período marcado pela liberdade e pelo 

progresso social. 

Para a conquista e instauração das liberdades, dos direitos dos cidadãos e de um regime de democracia 

política foram fundamentais a liquidação dos poderes económico e político dos grupos monopolistas, 

através das nacionalizações, do controlo operário e da Reforma Agrária e das outras transformações 

socioeconómicas indispensáveis ao desenvolvimento do País. Só assim foi possível não só operar estas 

transformações como também resistir ao processo contrarrevolucionário, que através de golpes militares, 

ações violentas ou sabotagem económica tentou então inverter as conquistas que por aqueles dias foram 

conquistadas pelo povo português. 

Após 48 anos de ditadura, o povo português tomou o seu destino em mãos, e com o apoio dos militares de 

Abril, criou as condições para que hoje, passados 40 anos, e apesar dos vários retrocessos que se 

acentuaram nos últimos anos, tenhamos hoje um país bem diferente para melhor daquele que existiu até 

1974. 

O 40º Aniversário da Revolução de Abril assinala-se num momento em que os trabalhadores e o povo 

português se confrontam com uma profunda regressão nos seus direitos sociais, económicos e culturais, 

em consequência de uma inaceitável intervenção externa da União Europeia e do FMI, acordada com o PS, 

PSD e CDS, na sequência dos PEC’s do Governo PS. 

A grave situação que Portugal vive atualmente é consequência das políticas de direita levadas a cabo ao 

longo dos últimos 37 anos, por sucessivos governos do PS, PSD e CDS, que foram sistematicamente 

destruindo e combatendo as transformações e conquistas progressistas da Revolução de Abril, promovendo 

a reconstituição do poder dos grandes monopólios e a submissão do País a uma União Europeia que cada 

vez mais se assume publicamente como uma arma ao serviço dos grandes interesses económicos e 

financeiros. 

À crise responderam as troikas, nacional e estrangeira, com uma intensificação da exploração, destruição 

dos direitos laborais e sociais do povo português, num processo que ao invés de resolver os problemas do 

país, afundaram-no ainda mais, reduzindo a produção nacional, arrasando a economia, empurrando 

centenas de milhares de portugueses para fora do país, e contrariamente ao que afirmavam, aumentando a 

Divida Pública. 

Este retrocesso económico, político e social estende-se por todos os sectores do Estado, desde as 

autarquias, por exemplo, através da extinção de freguesias e consequente redução de representatividade e 

democracia no Poder Local, à redução de serviços e competências do Poder Central, tornado o Estado 

ainda mais refém de interesses que só por mera casualidade podem ser coincidentes com os interesses do 

povo português. 

É na defesa do regime democrático e da Constituição da República, importantes conquistas do processo 

revolucionário iniciado a 25 de Abril de 1974, que se encontra a matriz de uma política patriótica e de 

esquerda capaz de assegurar o desenvolvimento económico e social do País.  

Para tal, é indispensável a participação do povo e das suas organizações democráticas na luta de massas. 

As manifestações do 1 de Maio, que amanhã se comemora, são um momento de afirmar nas ruas e no País 

a recusa pelo caminho em que PS, PSD e CDS estão a conduzir o país, num processo contrário à vontade 

do povo, que a cada processo eleitoral se vê enganado com promessas que cedo são abandonadas, 

desvirtuando assim a democracia que tanto, e a tantos, custou conquistar. São também um tempo e um 
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momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo em geral, em defesa 

dos valores de Abril, em defesa da Constituição da República, de exigência de ruptura com a política de 

direita e de afirmação de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. 

Apelamos a todos, homens e mulheres, aos que repudiam a exploração e a opressão, aos que defendem 

valores solidários, fraternos e de esquerda, aos que consideram que a pátria não se vende, para que com a 

sua força, com a sua vontade e com a sua voz, mantenham vivos os Valores de Abril, para que estes 

possam projectar um País mais fraterno e solidário, mais justo, mais desenvolvido e mais soberano. 

É tempo de retomar e cumprir Abril, é tempo de respeitar, cumprir e fazer cumprir a Constituição da 

República. 

Viva o 25 de Abril 

Viva o 1 de Maio 

Viva Portugal” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Quanto a si, o tom desta saudação não é absolutamente estranho na medida em que muitas vezes é levado 

a pensar que, em situações em que de alguma forma poderia haver um consenso alargado para aprovar 

determinadas saudações ou moções, a CDU tem um particular interesse em que não haja de facto 

unanimidade no voto. Saudar o 25 de Abril e o 1º de Maio, naturalmente que são situações em que todos os 

democratas se revêm, e o PS teve a preocupação de o fazer numa saudação que apresentou e que foi 

votada. 

Se para a saudação ao 1º de Maio a CDU fez propostas de alteração da redação, o próprio, se tivesse que 

tomar a mesma atitude sugerindo à CDU que revesse alguns pontos, a saudação ficava “esquartenhada” de 

tal maneira que não sabe para que lado se havia de voltar. Daí que lamenta profundamente que, para 

assuntos de interesse geral e assuntos que têm a ver sobretudo com a defesa das liberdades e direitos dos 

trabalhadores, a CDU construa uma saudação que torne de facto impossível à bancada do PS votá-la, o 

que lamenta imenso. 

 

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

Pretende tecer algumas considerações ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, e enquadrá-las. Acabou de ler um 

pequeno texto do Ricardo Araújo Pereira em que este dizia ser um grande revolucionário, que lutou pelo 25 

de Abril, ele que nasceu três dias a seguir ao 25 de Abril, dizia que esteve num sítio escuro, húmido, que lhe 

parecia que a comida que ingeria estava mastigada e que, ao ouvir certos discursos e ao ouvir muita coisa, 

sentiu-se na obrigação de dizer aos portugueses que escusam de lhe agradecer pelo que ele fez pela 

liberdade e pelo 25 de Abril, porque toda a gente é revolucionária, toda a gente sofreu e o 25 de Abril é de 

todos. O próprio, lamenta imenso o tempo que perdeu ao ouvir um senhor que dizia que um funcionário da 

PIDE sofreu com o 25 Abril. 

Esclareceu que fez esta introdução para dizer que o 25 de Abril não é de todos, o 1º de Maio não é de 

todos, foram eventos de luta que se pagaram com sangue, com prisões, com torturas, com vida clandestina. 
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Quando se fala de um consenso geral para o 25 de Abril é estar a trair Abril, porque não é possível haver 

um consenso para o 25 de Abril. 

Quando se fala que o povo português está a ser atacado, ou quando ouve o António José Seguro a falar na 

televisão, apetece-lhe chegar ao pé dele e entregar-lhe uma proposta do PCP. Dizia ele que este governo é 

mentiroso e que isto é inadmissível, quando apoiou o governo anterior que era mentiroso e era inadmissível. 

Isto tem uma história e a história está contada, e quando a CDU conta a verdade podem até não concordar 

mas não podem apagar a história. 

Foram aprovados três PEC’s, com o apoio da direita, por um partido que se diz de esquerda, e que acredita 

que tenha lá gente de esquerda que até conhece e que até possam ser mais bem formados, mas a verdade 

é que se aprovaram três PEC’s que tinham coisas como ataques aos direitos dos trabalhadores e às 

liberdades. Mais recordou que foi com um governo PS que os funcionários públicos perderam o vínculo, o 

que lhe parece ter sido o atentado mais grave que foi feito nos últimos anos aos funcionários públicos, e que 

o aumento das contribuições foi com um governo do PS. Portanto, há aqui um programa que foi talhado 

com estes três partidos e o PS pode vir dizer agora “espera aí porque nós não fomos tão mauzinhos com 

estes” e até acredita que é verdade, mas ainda assim foram mauzinhos. 

Afirmou que não está aqui mentira nenhuma, pelo que desafiou o Sr. Luis Chula a dizer o que está incorreto 

e, se provarem que algo está incorreto, a CDU altera. Afirmou ainda que são democratas, o que não podem 

é pedir-lhes consensos. Têm um projeto, defendem-no, são coerentes, e o que está aqui defendem. 

Recordou o último parágrafo - “É tempo de retomar e cumprir Abril, é tempo de respeitar, cumprir e fazer 

cumprir a Constituição da República.” – porque diz tudo sobre a CDU, porque para a CDU Abril é mesmo 

Abril, não é pôr um cravo e a seguir fazer sete revisões da Constituição da República Portuguesa, ou a 

seguir dizer: “Nós queremos uma escola pública para todos mas vamos pôr aqui mais umas letras e fica 

tendencialmente gratuita”; “Nós até somos a favor da escola pública mas o partido que apoiamos fechou a 

escola pública para as pessoas”; “Nós somos a favor da escola pública mas vamos dar dinheiro aos 

privados para abrir escolas privadas”. Não podemos ser a favor e contra, cumprir Abril é mesmo cumprir 

Abril. 

Para si, cumprir Abril é pegar no sonho que aqueles militares tiveram, que aqueles que estiveram na 

clandestinidade sonharam, que aquela gente que morreu acreditou que iria acontecer e dizer assim “vamos 

ter um país com quatro vertentes”, que os presentes sabem quais são, “vamos ter um país cujo governo 

governa para resolver problemas ao povo”, “um país onde a miséria se vai diminuindo”, “onde as pessoas 

vão tendo mais riqueza disponível”, “onde o trabalho vai ser mais valorizado”, “não vamos ter um país onde 

os mais ricos têm cada vez mais dinheiro e os trabalhadores não têm dinheiro para comer”. E isto tem 

autores, não dirá que são contra o 25 de Abril por lhe parecer um pouco pesado, mas de vez em quando 

dão-lhe umas “dentadas”. 

Para terminar quis referir uma coisa que faz muita confusão a muita gente e que é a reforma agrária. Todos 

estes governos dos últimos anos são reformistas, dizem eles. Nós fizemos uma coisa maravilhosa que foi a 

reforma agrária, porque se forem ver os dados de produção verificam que somos um país deficitário desde 

o tempo do Afonso Henriques, em que comprávamos trigo a outros, e vão ver os dados de produção no 

país durante a reforma agrária, e isto não a discutindo ideologicamente, mas sim economicamente e com 

dados de produção. Vão ver e, mais uma vez, um país que se diz de Abril, traiu a reforma agrária. E ela tem 

de ser feita, porque é mais importante fazer a reforma agrária do que estar a criar condições para que meia 

dúzia de empresas possam ter exportações muito boas e resultados muito bons quando não se reflete no 
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povo português. A reforma agrária reflete-se. Vamos discutir como a fazemos, continuamos como 

estávamos? Podemos discutir e a CDU está sempre disponível, mas a verdade é que “mataram” a reforma 

agrária e condenaram o país a não produzir, e isto só sobre a agricultura porque poderia falar noutras 

coisas. 

Concluiu dizendo que cumprir Abril é mesmo cumprir Abril, não é dizer que se cumpre Abril e alterar a 

correlação de forças nas relações laborais, ainda por cima quando existem sindicatos democráticos e outros 

não democráticos, pois existe uma central sindical que costuma acordar com estes três partidos nestes 

PEC’s e estes não são democráticos, porque não acredita que perguntem aos associados se é assim que 

querem fazer. 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Quis retomar a questão de a CDU aceitar ou não as diversas opiniões e que, na divergência e no debate, se 

encontram soluções. Se a CDU abdicasse do princípio que norteia pelo menos uma parte dos seus 

elementos, que é aquele que são filiados no PCP, partido esse que aprovou a Constituição da República e 

que a tem defendido, sendo que o PS também a aprovou aquando da constituinte, se a CDU apresentasse 

algo que ferisse todo esse percurso de defesa do 25 de Abril enquanto instituído nas leis da república, 

podiam dizer que o PS tinha toda a razão para nos chamar a atenção. Todavia, ao ler a saudação não lê 

nada que contrarie esse princípio, e é pena que se diga aos outros para abdicarem quando nem tentamos 

chegar à razão daquilo que foi a raiz deste regime democrático, que não é mais do que a Constituição da 

República que foi aprovada pelos constituintes e publicada a 2 de abril de 1976. Então essas figuras do PS 

eram pessoas que não percebiam nada? Não pode ser. 

Considera que o PS, ao nível da Moita, não pode renegar a história do PS e muito menos está em 

condições de dar lições àqueles que defendem a Constituição. Mas a CDU não a defende por favor, 

defende-a porque é necessário. Não defende que haja um setor público interveniente na economia porque 

sim, ou porque nos lembrámos disso, mas sim porque é necessário. Aquando da primeira intervenção do 

FMI em Portugal pagámos com muito menos sacrifício a dívida, porque as empresas nacionalizadas davam 

lucro, ou seja, a história não começou hoje, a vida não começou hoje, e é bom que o PS entenda isso 

porque se alguma vez pensarem em governar um município como a Moita há uma coisa que terão de fazer 

que é respeitar a memória do povo, porque felizmente o nosso povo tem memória. 

 

Sr. Miguel Jorge do PS 

Quis tecer algumas considerações à saudação apresentada pela CDU, que de facto lhe parece ser um 

documento profundamente sectário e elaborado com o objetivo claro de não atingir um consenso, ao não ter 

o apoio do PS. 

E isto, na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da União das Freguesias de Baixa da Banheira 

e Vale da Amoreira, que lhe parece uma interpretação um pouco abusiva daquilo que são as liberdades de 

Abril. Há aqui uma apropriação, a que já se vão habituando por parte do PCP, de Abril e do 1º de Maio 

serem pertença desta força política, mas sabem que não é bem assim pois quando falamos de Abril falamos 

do Sistema Nacional de Saúde, falamos da Escola Pública, falamos da Segurança Social, falamos de 

conquistas onde o PS esteve presente, onde foi determinante para o seu desenvolvimento e para a sua 

implementação. 
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Considera portanto ser um erro de sempre o PCP ter elegido o PS como seu adversário principal, e não a 

direita, e isso viu-se muito recentemente no PEC4, quando fez esta aliança com a direita ao rejeitá-lo, e 

tendo também responsabilidade por este momento muito difícil que hoje vivemos. 

Concluiu dizendo que gostaria que o PCP tivesse apresentado outro documento, que fosse consensual, que 

permitisse honrar também aquilo que foi a memória do 25 de Abril e valorizar aquilo que foi a construção 

deste nosso país após o 25 de Abril, onde o PS teve um papel determinante, pese embora o PCP não o 

reconheça, isso é uma verdade que não podem contestar. Pelo exposto, lamenta esta saudação na forma 

como está explanada. 

 

Sr. Staline Rodrigues 

Considera que estão aqui a discutir ideias e opiniões e é do confronto de opiniões que é feita a democracia. 

Mais disse que hoje deu por si a pensar que gostaria muito mais de debater ideias e opiniões sobre o 25 de 

Abril e o 1º de Maio, do que propriamente falar de problemas muito formais como os que vão tratar adiante, 

e crê que ninguém ousa por em dúvida que o PCP foi o partido mobilizador, lutador, para que nos 

aproximássemos naquele dia, ou noutro, do derrube da ditadura. 

Pediu que lhe permitissem que contasse um episódio de quando tinha dezoito anos e trabalhava como 

carpinteiro no Barreiro, em que participou na sua primeira manifestação no Parque do Barreiro, sendo que a 

maioria das pessoas estava do lado de fora a observar. Quando deram por isso o parque estava 

completamente contornado pela GNR, e assim que a GNR entrou começaram a fugir, mas recorda-se bem 

de um camarada do Lavradio e de uma senhora terem sido presos. Por esta razão disse que ao longo da 

sua vida o 1º de Maio foi sempre uma referência de luta contra a ditadura e assim se chegou à Revolução. 

Mais disse que a partir de determinada altura passou de operário a comerciante em que, próximo do 25 de 

Abril, tinha uma empresa com alguma dimensão onde trabalhavam 50 pessoas, tinha uma pequena fábrica 

de móveis e algumas lojas, todavia tudo isso nunca foi suficiente para que se separasse desta grande luta 

dos trabalhadores e pela liberdade, e por essa razão foi preso duas vezes pelo 1º de Maio. Uma de 

madrugada, em 68/69, e outra numa das grandes manifestações existentes na Baixa da Banheira, em que o 

próprio e outros camaradas foram alvos de uma grande brutalidade e depois transportados para o Porto. 

Desta última prisão foi condenado a 18 meses de cadeia e saiu no princípio de 73 e, logo nesse ano, o 

próprio e outros camaradas, receberam um ofício da PIDE para irem ao reduto sul de Caxias porque já 

tinham novos processos. Felizmente, deu-se o 25 de Abril. 

Não obstante isso, continuou no partido até 1985 e hoje, passados todos estes anos, crê que a participação 

do partido em toda esta luta está bem anotada na memória das pessoas. Todavia, quis fazer uma referência 

ao problema aqui abordado de respeitar a memória do povo porque quando os presentes, 

independentemente da posição ideológica ou política, apelam ao respeito da memória do povo, a verdade é 

que esta não se traduz numa grande defesa dos princípios e das linhas de orientação e das práticas do 

partido comunista após o 25 de Abril, a memória do povo traduz-se no voto e a Moita tem um determinado 

resultado mas, como já teve oportunidade de dizer há dias, a Moita não é o país. O povo não está a dormir, 

sabe muito bem o que foram as lutas do partido, todavia a sua memória não se traduz nas convicções aqui 

reproduzidas pelo partido. 

Concluiu dizendo que está de acordo com muita coisa, mas que se irá abster em função de algumas 

questões aqui colocadas, nomeadamente a reforma agrária. 
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Sr. José Pereira da CDU 

Começou por se referir à discussão aqui iniciada pelo Sr. Luís Chula sendo que considerou ser claro que o 

tom não seja estranho, porque se o tom fosse diferente algo de mal estaria. Em relação ao consenso 

alargado disse que algo de mal estaria também se tivessem um consenso só para parecer bem, porque isso 

significaria branquear os aspetos negativos do PS ao longo destes últimos 37 anos, e o povo português e os 

trabalhadores sabem bem e sentiram na pele estes aspetos negativos. Quem não sabe que o primeiro 

roubo no subsídio de natal aos portugueses foi feito pelo governo PS/Mário Soares? Quem não sabe que a 

“lay off” foi apresentada pelo governo PS/Mário Soares? Quem não sabe que os contratos a prazo surgiram 

em governos PS? Quem não sabe que o favorecimento aos grandes grupos económicos foi iniciado pelo 

PS? E quem não sabe que o ataque à reforma agrária também foi iniciado pelo PS? 

Concluiu reafirmando que um consenso seria branquear o PS e isso não poderia acontecer. 

 

Sr. Vicente Merendas da CDU 

Disse que não irá responder à bancada do PS em relação a um conjunto de questões que já foram 

levantadas, mas não pode deixar de dizer que não se trata de uma questão de pertença, mas sim de uma 

questão de coerência, quem esteve com Abril e quem esteve com a direita contra Abril. Existem tantos 

factos, alguns deles de triste memória que não irá recordar, mas quis deixar umas notas breves sobre estes 

40 anos de Abril, porque os viveu intensamente. 

Disse ter ficado impressionado porque, passados estes 40 anos, o povo fez das comemorações da data 

libertadora uma festa grandiosa. O povo tomou as ruas, as praças, os jardins, com uma alegria e uma 

esperança que demonstrou que o espírito de Abril tem enraizado na maneira de ser do nosso povo. O que 

se sentiu na rua foi muita gente frustrada e até revoltada, mas não porque responsabilize Abril, a indignação 

tem outras causas e outra direção, é contra aqueles que ao longo dos anos foram destruindo as conquistas 

de Abril e contra o atual governo que pretende destruir tudo o que Abril nos trouxe. 

O povo que festejou Abril suporta, contra a sua vontade, um governo que odeia Abril e tudo o que significa 

este grande acontecimento. O povo encontrou nas ruas reservas de confiança, alegria e vontade para 

festejar a sua revolução e, certamente, os trabalhadores e o povo amanhã, no 1º de Maio, Dia do 

Trabalhador, lá estarão com a mesma confiança e com a mesma alegria a lutar contra esta política, esta 

brutal ofensiva contra os seus direitos, contra os projetos de opressão, exploração e roubo da sua própria 

dignidade. 

Terminou deixando uma palavra de apreço à autarquia da Moita pelo conjunto de iniciativas levadas a cabo, 

a nível de todo o concelho, pela dignidade com que se comemorou os 40 anos de Abril e como o povo foi 

envolvido neste grande acontecimento que foram os 40 anos da Revolução de Abril. 

 

Sr. Luís Morgado do BE 

Depois de todas as intervenções e considerações acerca da saudação, em sua defesa e contra, concluiu 

que irá votar a favor porque no período em que estamos a viver e na atual conjuntura, aliás prolongada 

conjuntura, e ainda por cima a aproximarem-se as eleições, está aqui o que para si tem um grande 

significado que é uma mobilização grande e forte no voto, mas sempre recusando votar, e é essa a 

campanha que faz para que os portugueses sejam solidários com as vítimas da atual desgraceira, nos 

partidos alternantes de governança que nos trouxeram à situação em que estamos, porque quem nos 

colocou nesta situação não deve governar. 
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Ora, quem não tem coragem de votar ou na CDU ou no BE pelo menos vote em branco, não dê o voto aos 

partidos alternantes, porque mesmo o PS, neste quadro, o que está a fazer nesta campanha é exatamente 

o que fez Hollande ou o USPD na Alemanha, o caminho e o percurso são os mesmos, após as eleições 

meteram a viola no saco e estamos a conhecer os efeitos em toda a Europa e também, naturalmente, em 

Portugal. 

Mais disse estar à vontade para falar porque não vê nesta sala nenhum militante socialista que tivesse tido 

responsabilidades governamentais, nem vê nenhum parecido com os que se põem nessas “caldeiradas”, 

tendo até solicitado que os próprios militantes socialistas pensassem nisso. 

Fez ainda uma referência a um artigo escrito aos sábados pela Drª Maria de Belém, sendo que considera 

engraçado, uma vez que a conhece bem, que esta senhora esteja no PS a escrever o que escreve. Mais 

disse que todos deviam lê-lo porque quantos PS’s será que há? Espera que todos estejam num destes 

porque calcula que irão ter uma grande chatice no dia do voto. 

Terminou reiterando que irá votar esta saudação porque corresponde à sua ideia de recusa a votar nas 

organizações, nos partidos alternantes na governança da desgraça que nos levou a isto. 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Começou por dizer que por princípio não votam contra saudações, quanto muito abstêm-se se não 

concordarem com algum fraseado que seja menos oportuno. No entanto, esta saudação preocupa-o, 

sobretudo o 3º parágrafo, porque revela alguma amnésia seletiva. Recordou que no dia 7 de dezembro de 

75, num comício no Campo Pequeno, um grande político e estadista de nome Álvaro Cunhal, apelou à 

unidade das forças interessadas na salvaguarda das liberdades, da democracia e da revolução, e assumiu 

e reconheceu a recente derrota sofrida pela esquerda revolucionária. Uns dias antes, Mário Soares havia 

acusado o PCP de ter sido ativamente envolvido no 25 de novembro, utilizando a extrema esquerda como 

ponta de lança. E isto porque o 25 de Abril é a altura em que conquistámos a liberdade, mas a democracia 

só começou a ser conquistada um ano e sete meses depois, após o 25 de novembro de 76, porque até lá 

não houve democracia. Houve sim a visão de gente que queria fazer uma república popular (em que o PCP 

estava envolvido, a UDP estava envolvida, o MDP/CDE estava envolvido) e de quem queria fazer uma 

democracia constitucional, que eram os outros (PP, PPD e CDS). Estas duas visões daquilo que poderia ser 

a democracia também foram partilhadas por gente relacionada com os militares, de um lado e do outro, 

vindo a culminar com o 25 de novembro. 

Concluiu dizendo que o que o incomoda é na parte em que dizem “Só assim foi possível não só operar 

estas transformações como também resistir ao processo contrarrevolucionário, que através de golpes 

militares, ações violentas ou sabotagem económica tentou então inverter as conquistas que por aqueles 

dias foram conquistadas pelo povo português”, quando isto foi o que o PCP fez no 25 de novembro, isto é 

que é amnésia seletiva. Mais disse que se cortarem este parágrafo se abstém, se se mantiver votará contra. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Atendendo à proposta de alteração apresentada, questionou a bancada da CDU se a pretendia acolher. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Disse que a CDU compreende que o PSD não se reveja naquele parágrafo e portanto irá mantê-lo. 
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Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo 

dezoito da CDU, dois do BE; oito votos contra, sendo seis do PS, dois do PSD; duas abstenções do PS. 

 

 

Em seguida foi apresentada, e posta a votação, a seguinte Ata: 

 

Ata nº04.13 – Reunião de 20.12.2013 – XI Mandato; 

 

 

Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quis fazer uma referência muito positiva à forma como os funcionários responsáveis pela elaboração das 

atas trabalham. 

 

 

Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e cinco votos a favor, sendo 

catorze da CDU, oito do PS, um do BE, dois do PSD; cinco abstenções, sendo quatro da CDU, uma do BE. 

 

 

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

Amoreira, Nuno Cavaco 

Afirmou não ter podido estar presente na sessão a que se reporta a ata agora aprovada, por motivos de 

trabalho autárquico, tendo-se feito substituir pelo seu representante legal, Sr. Jorge Silva, e por essa razão 

se absteve na votação por não lhe ser possível discutir o que não é do seu conhecimento. 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Antes de iniciar o período da ordem do dia questionou se algum membro pretendia intervir, recordou que é 

dada a palavra a um membro de cada partido, e solicitou que tivessem alguma contenção no tempo 

usufruído. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Pretendeu, com esta intervenção, esclarecer o Sr. Manuel Marques perante a questão aqui colocada de 

quem é o responsável pelos contratos de associação, dizendo que o responsável, infelizmente, são todos 

os presentes porque não tiveram coragem de exigir a revogação de uma lei do Salazar, ou não 

conseguiram que ela fosse revogada. Mais disse, que a tentativa de alguma ordem começou por ser feita 

pelo Secretário de Estado João da Mata, tendo a primeira portaria sido revogada por esse governo, pelo 

que se o Sr. Manuel Marques queria perguntar de quem era a pertença do monopólio dos colégios que a 

própria mencionou aí sim, são antigos deputados do PSD mas também do seu partido. 

Concluiu dizendo que quer que fique muito claro, e há cerca de ano e meio teve oportunidade de fazer este 

comentário com a Srª Vereadora, que a sua postura perante estas situações dos contratos de associação é 
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que eles não devem existir, porque uma coisa é o público e outra coisa é o privado, e tudo o que possa 

provocar promiscuidades entre o público e o privado não deve existir. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Começou por dizer que, como é do conhecimento dos presentes, é membro da Comissão Permanente de 

Planeamento e Urbanismo, e que já nesta assembleia fez referência ao relatório do departamento de 

arquitetura, no que concerne à análise feita sobre estes dois anos de plano diretor. 

Assim, informou que esta Comissão realizou uma reunião no passado dia 10 em que o próprio esteve 

presente, bem como a sua camarada Dulce Marques e outros membros de outras forças políticas. 

Mais informou que nessa reunião sugeriu três ações, em que uma seria a entrega aos membros da 

Comissão desse mesmo Relatório, o que já sucedeu, outra seria a realização de uma reunião com o 

vereador responsável pela área, e por fim uma visita ao concelho que, no seu entender, precisa ser visitado 

não só pela respetiva Comissão como também por todos os presentes que se interessam pelo presente e 

pelo futuro da nossa terra. 

Após estas suas solicitações, o Sr. Coordenador Manuel Marques, disse que a visita não seria matéria para 

tratar de imediato mas que a reunião com o vereador responsável se realizaria ainda este mês, e o caricato 

é que esta reunião realizou-se e o próprio, que fez as propostas que levaram à reunião, pura e 

simplesmente não foi convocado, ou seja, só teve conhecimento da reunião depois desta se realizar. Ainda 

que aceite as desculpas que lhe foram apresentadas pelo sucedido, na pessoa da Srª Coordenadora do 

GAOM, pela falha administrativa de não o informar da hora e local da referida reunião, considera que este é 

um assunto que merece tanto a atenção do Presidente da Mesa da Assembleia, como a do Presidente da 

Câmara, porque estas são situações não devem acontecer. 

Mais exigiu que o Sr. Manuel Marques, Coordenador da Comissão, lhe entregue a ata correspondente a 

essa reunião porque teve conhecimento que esta mesma comissão no passado ano realizou uma reunião, 

também em abril, e que não existe qualquer expediente sobre a mesma. Quanto a si, quando se realiza 

uma reunião desta natureza e não existe uma ata podemos dizer que ela não se realizou, pelo que se o Sr. 

Coordenador pensa que vai funcionar como no mandato anterior está muito enganado, porque não está 

aqui para enganar ninguém mas também não quer ser enganado. 

Concluiu dizendo que está aqui no sentido mais efetivo da defesa da sua terra e ajudando no possível para 

que esta terra possa ter um futuro melhor. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Começou por dizer que poderá vir a incorrer numa falta grave e que, se assim for, pede desde já desculpa, 

mas não se recorda do Presidente da Mesa ter referido as substituições no início da sessão. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Começou por dizer que também ele não tem ideia de ter sido referido no início da sessão as substituições, 

todavia, pediu a palavra para falar sobre duas questões. Uma delas para aproveitar a oportunidade para 

esclarecer o papel do PS em matéria de educação neste país: 100 mil professores na rua, a maior 

manifestação de sempre de professores contra um ministro, na altura Maria de Lurdes Rodrigues, ministra 

do PS. Isto são factos, são situações que estão na história, as razões todos sabem, só não sabe quem não 

quer ou quem quer fazer aqui esquecer ou branquear, ou passar uma esponjinha, e isto para não falar de 
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outras situações bem mais antigas como por exemplo, nos seus tempos de estudante, as medidas do 

ministro Sotto Mayor Cardia contra a escola pública, contra as associações de estudantes, enfim, só para 

que fiquem registados factos que são da história, que não são inventados por nenhum maldoso comunista, 

bastando para tal ir à internet que estão lá todos, e não são os comunistas que fazem o jornal Diário de 

Notícias ou o Público, ou todos os jornais que recentemente falavam deste tema, pelo que esconder isto é 

manifesta má-fé perante este plenário. 

A outra questão que tinha era para informar que a Comissão Permanente de Desenvolvimento Económico e 

Social reuniu e, tal como aí ficou estabelecido, decidiram prestar informação sobre o que foi discutido e 

decidido. Assim, informou que o ponto único da reunião foi estabelecer um plano de atividades da comissão 

que, para além do seu funcionamento regular com reuniões periódicas, resolveu também propor o 

agendamento de reuniões com os responsáveis dos pelouros do desenvolvimento económico e da ação 

social, com a finalidade de efetuar o ponto de situação/informação sobre o QEC, sucessor do QREN, e 

outros programas de financiamento comunitário, no que diz respeito às candidaturas a desenvolver no 

concelho da Moita, efetuar um ponto de situação relativamente aos aspetos sociais do concelho, 

diagnóstico de carências sociais e informação sobre o trabalho em rede, os agentes e parceiros locais, bem 

como efetuar a caraterização do tecido económico e da atividade económica do concelho. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Quis saber em que ponto está o processo relativo à petição entregue sobre a taxa do IMI, sendo que a 

legislação em vigor estabelece prazos e percursos legais. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Em relação à situação colocada pelo Sr. Staline Rodrigues disse que este tem todo a razão de se indignar 

quando entender, mas também tem o dever de saber que este é um novo mandato e averiguar se 

porventura o Sr. Manuel Marques era o coordenador da comissão anterior, que não era. No que concerne à 

reunião, confirmou que de facto houve uma falha na entrega da convocatória em mão, porque aos restantes 

membros a convocatória foi enviada por email, razão pela qual já combinou com o dirigente do grupo 

municipal do PS, Sr. Luís Chula, que passarão a dar conhecimento a este último também por email para 

evitar este tipo de situações. 

Sobre a questão apresentada pelo Sr. Luis Chula confirmou que efetivamente se tinha esquecido de falar 

sobre as substituições mas esclareceu que isso sucedeu por não haver substituições de membros da 

assembleia, somente de presidentes de junta, pelo que em seguida prestou essa informação (substituições 

essas que se encontram devidamente referidas no início desta ata). 

Sobre a petição do IMI disse que o seu entendimento foi o de que esta tinha uma incidência perante a 

assembleia em que foi apresentada pelo que, a partir do momento em que a assembleia aprovou a taxa de 

IMI, o efeito da petição ficava anulado. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1 – Adesão ao Pacto de Autarcas 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 26/02/2014: 

 

“O Pacto de Autarcas é uma iniciativa ambiciosa e voluntária que envolve as autarquias locais no 

compromisso comum de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, contribuindo na luta contra o 

aquecimento global. Esta iniciativa da Comissão Europeia, promovida pela EACI (Agência Europeia para a 

Competitividade e Inovação), estabelece o compromisso das cidades signatárias reduzirem em pelo menos 

20% as emissões de gases com efeito estufa (GEE) nos seus territórios até 2020, tal como formulado no 

Pacote de Medidas da União Europeia sobre o clima e as Energias Renováveis. Este, consiste de um 

compromisso formal assumido pelos municípios aderentes para ultrapassarem as metas traçadas pela 

política energética da UE em matéria de redução das emissões CO2 através da implementação de um 

Plano de Ação para a Energia Sustentável, que permita um aumento da eficiência energética e de uma 

produção e utilização mais limpa da energia. 

Assim sendo, os signatários do Pacto de Autarcas comprometem-se a: 

- Superar os objetivos definidos pela UE para 2020 reduzindo as emissões nos nossos territórios respetivos 

em, pelo menos, 20% mercê da aplicação de um plano de ação em matéria de energia sustentável nas 

áreas de atividade competentes. O compromisso e o plano de ação serão ratificados de acordo com os 

respetivos procedimentos; 

- Elaborar um inventário de referência das emissões como base para o plano de ação em matéria de 

energia sustentável; 

- Apresentar o plano de ação em matéria de energia sustentável no prazo de um ano a contar da data da 

assinatura por cada um de nós do presente pacto; 

- Adaptar as estruturas municipais, incluindo a atribuição de recursos humanos suficientes, a fim de levar a 

cabo as ações necessárias; 

- Mobilizar a sociedade civil nas nossas áreas geográficas para participar no desenvolvimento do plano de 

ação, delineando as políticas e medidas necessárias para aplicar e realizar os objetivos do plano. O plano 

de ação será elaborado em cada território e em seguida apresentado ao secretariado do Pacto no ano 

seguinte à sua assinatura; 

- Apresentar um relatório de aplicação, pelo menos, de dois em dois anos após a apresentação do plano de 

ação para fins de avaliação, acompanhamento e verificação; 

- Partilhar a nossa experiência e o nosso saber-fazer com outras entidades territoriais; 

- Organizar Dias da Energia ou Dias do Pacto Municipal em cooperação com a Comissão Europeia e outras 

partes interessadas, permitindo aos cidadãos beneficiar diretamente das oportunidades e vantagens 

oferecidas por uma utilização mais inteligente da energia e informar periodicamente os meios de 

comunicação social locais sobre a evolução do plano de ação; 

- Participar e contribuir para a Conferência Anual de Autarcas da UE para uma Europa da Energia 

Sustentável; 
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- Divulgar a mensagem do Pacto nos fóruns apropriados e, em particular, encorajar outros autarcas a aderir 

ao Pacto. 

Os signatários do Pacto de Autarcas terão de submeter o seu Plano de Ação para a Energia Sustentável, 

no qual os objetivos e as medidas para alcança-los serão justificados, no prazo de um ano após a adesão. 

A Comissão Europeia recomenda vivamente o envolvimento ativo das Agências de Energia em todo o 

processo na medida em que estas entidades poderão oferecer um valioso apoio aos signatários do Pacto 

dos Autarcas, pelo que o Município da Moita deverá recorrer à S.energia – Agência Regional de Energia 

para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere a adesão do Município da Moita ao Pacto de 

Autarcas e posterior remessa para aprovação em Assembleia Municipal.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia apresentar a proposta da câmara municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Antes de iniciar a apresentação da proposta pediu autorização ao Presidente da Mesa para que fosse posta 

a circular uma petição contra a desqualificação do tribunal da Moita, por forma a permitir que quem dos 

presentes ainda não tivesse tido a oportunidade de a subscrever o pudesse fazer. 

Sobre a proposta disse tratar-se da adesão do município a uma iniciativa que tem origem na União Europeia 

e que está a ser dinamizada pelas agências de energia, designadamente pela S.energia, no sentido dos 

municípios aderirem a este chamado “Pacto de Autarcas” que não é mais do que uma declaração de 

compromisso em como iremos implementar medidas no nosso território, no âmbito da nossa atividade e das 

nossas competências, para obter reduções nas emissões de CO2 através da elaboração de um plano de 

ação para a energia sustentável, com uma meta definida que será a de superar os objetivos da UE para 

2020, reduzindo as emissões nos territórios respetivos em pelo menos 20%. 

Mais disse que, como é do conhecimento de todos, a questão das emissões de CO2 é um problema sério do 

tempo em que vivemos e da nossa sociedade, o próprio quadro comunitário que está em preparação aponta 

para apoios financeiros a medidas deste âmbito e, também por essa via, a iniciativa de aderir a este pacto e 

de criar o tal plano de ação para a energia sustentável veio ao encontro da possibilidade de termos 

iniciativas, programa e ações concretas previamente definidas, que nos permitam concorrer a eventuais 

fundos que venham a surgir e ter capacidade financeira para poder agir de forma mais acentuada nesta 

área. 

Concluiu referindo que o papel fundamental nestes planos de ação vai ser suportado pela S.energia, 

naturalmente com a colaboração dos técnicos do município, uma vez que é esta que tem as competências e 

os conhecimentos que lhe permitirão desenvolver, com competência e qualidade, nos prazos previstos, 

planos de ação para os quatro municípios que a integram. 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Sr. Presidente da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Disse que para si falar deste tema é muito gratificante pelo que aproveitou para dar algumas notas sobre o 

trabalho desenvolvido pela S.energia. 

A S.energia tem feito um trabalho extraordinário, tem unido os municípios que a constituem e suportam em 

vários projetos, tem trabalhado com escolas, com coletividades, com as autarquias e, neste sentido, o 

trabalho sério que faz tem trazido mais desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para a nossa terra 

e para o nosso povo. 

Sobre os planos de ação disse serem interessantes, pensa que aqui sim deve haver um consenso, uma 

procura, porque aqui são questões de fundo e de civilização, e que é uma excelente proposta que deve 

merecer a concordância de todos. 

 

Sr. Miguel Jorge do PS 

Em primeiro lugar quis saudar esta decisão de aderir ao “Pacto de Autarcas” que, eventualmente, poderá 

pecar por tardia, tendo ficado apenas com a preocupação de esta adesão se verificar apenas neste 

momento por se estarem a perspetivar fundos comunitários para este tipo de medidas, ou se de facto é uma 

medida genuína de interesse no desenvolvimento sustentável do nosso município. Obviamente que, numa 

altura em que a crise acaba por abafar estas questões de caráter mais ambiental, é sempre de relevar este 

tipo de iniciativas que trazem para a discussão e para um primeiro plano aquilo que é o desenvolvimento 

sustentável, que tem de pôr em equilíbrio várias vertentes, em que uma delas é o ambiente, a par também 

da economia e do social. 

Mais disse não ter ficado muito claro se o inventário das emissões de gases com efeito estufa deste plano 

de ação vai incidir, crê que sim mas não entendeu, talvez por má interpretação sua, apenas naquilo que é a 

atividade dos serviços da câmara ou se será um levantamento de toda a atividade do concelho, pois o que 

ouviu da parte do Sr. Presidente foi que se tem como objetivo que essa redução se faça para além dos 20% 

que está perspetivado. 

Concluiu referindo que, como todos sabem, um dos maiores produtores de gases com efeito estufa é a 

atividade pecuária, com o metano, mas também a indústria, pelo que quis deixar uma nota de preocupação 

para que, naquele que será o plano de ação se tenha algum cuidado não vá, por omissão, ou por não se 

conseguir captar mais investimento nesta área para o concelho, ou desenvolver aquela atividade que já aqui 

está sediada, porque obviamente aí a redução será mais fácil. Terá portanto de ser balanceado para que se 

consiga atingir essa redução e ao mesmo tempo manter e desenvolver a atividade económica. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Sobre esta questão das energias quis dizer que tinha uma ideia para trazer a esta assembleia, e por isso 

aproveitou a oportunidade, que parece uma coisa maluca, mas pode não ser. Tem ouvido quase 

diariamente os políticos do nosso país, nomeadamente na área da economia, politólogos e por aí adiante, 

falar frequentemente nas nossas crises. Tem ouvido os partidos políticos, ao longo de todo este tempo, a 

falar da situação do país, cada um com a sua posição. Há dois anos leu no jornal uma declaração do Joe 

Berardo, o “ricaço” da Madeira que domina as artes e muito dinheiro, em que ele dizia que havia empresas 

a fazerem pesquisas na área do petróleo e do gás, que quanto a este último, existem em abundância nos 

nossos mares. O que lhe faz alguma confusão é que, mediante as dificuldades do país que se vão 

prolongar ao longo dos anos, não oiça por parte destas entidades qualquer referência a esta riqueza. 
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Posto isto, a sua ideia era que exigissem às entidades competentes que informassem a Assembleia 

Municipal da Moita quanto ao ponto de situação relativamente a estas pesquisas, existe petróleo, não existe 

petróleo, existe gás, não existe gás, perspetivas de futuro, porque daqui poderá depender, pura e 

simplesmente, o futuro do país e, quanto a si, apesar do secretismo das próprias empresas a nível 

internacional, existe uma empresa nacional a que podem, no seu entender, pedir informação. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

O compromisso agora assumido é um acordo em que os autarcas se comprometem perante a UE a fazer 

todos os esforços para que na sua área de intervenção, logo no seu município, e não só a própria autarquia 

mas também todos os atores locais, se realizem esforços para que exista uma diminuição dos consumos de 

energia e, consequentemente, das emissões, em que será feito um inventário de todas as emissões do 

concelho. 

Mais disse que em Portugal já existem 92 signatários, sendo que são cerca de 6000 pelo mundo. Começou 

pela UE mas alguns países fora da UE já aderiram e o objetivo é exatamente que se consiga que os 

autarcas mobilizem as populações, as empresas e associações, de modo a que nas suas atividades tenham 

cuidado com a eficiência energética e com as energias renováveis, de modo a reduzir os consumos de 

energias fósseis e as emissões de gases com efeito estufa. 

Disse ainda não ter entendido a posição do Sr. Miguel Jorge do PS, ou pode ter percebido mal, mas o que 

lhe pareceu foi que a sua intenção era dizer algo como “mas então isto é só por causa do dinheiro ou é a 

sério?” – naturalmente que é a sério, uma autarquia não se compromete a brincar, compromete-se a sério. 

Em relação às atividades económicas disse haver ainda uma outra questão que se prende com os 

princípios do desenvolvimento sustentável assentarem em três pilares que são o económico, o social e o 

ambiental, pelo que, naturalmente, o desenvolvimento sustentável não será feito à custa da atividade 

económica. 

Concluiu dizendo que o que pretendem é que as atividades existentes no município se desenvolvam da 

maneira mais sustentável possível. 

 

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

Quanto a si, a questão que se coloca, e até percebeu a intervenção do Sr. Miguel Jorge, é que não podem 

deixar de ter projeto porque existe o Pacto de Autarcas e não deixam, porque há o projeto e isto é 

complementar, e aqui se insere a S.energia que pode complementar algum trabalho feito, pelo que até 

aconselhou o Sr. Miguel Jorge a procurar porque tem uma matriz energética e tem uma série de dados 

produzidos sobre os concelhos que poderão agora ser desenvolvidos e ter aplicação na prática, que é o que 

têm feito. 

Pediu permissão para explicar ao Sr. Staline Rodrigues que não vale a pena este trabalho do petróleo, e 

isto porque o petróleo, para que se perceba melhor, é um combustível fóssil que tem origem por 

decomposição de restos orgânicos, e as quantidades interessantes geralmente estão presentes em locais 

onde foi possível acumular restos orgânicos em grandes quantidades, ou seja, resultantes de extinções em 

massa e em bacias sedimentares em função do tempo, condições essas que não temos em Portugal. 

Temos petróleo sim porque há petróleo e gás em todo o lado, mas não deve ser a mesma coisa que na 

Arábia Saudita ou na Venezuela, porque senão já se sabia. Todavia estão a ser estudados dois sítios, a 
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bacia da Estremadura e o Algarve, mas não têm sido encontradas quantidades interessantes a nível 

económico. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos, sendo 

dezoito da CDU, sete do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

 

2 – Alteração aos artigos 1º, 17º, 20º e 25º dos Estatutos da CD – ARICD Rede Intermunicipal de 

Cooperação para o Desenvolvimento, Associação de Municípios 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 26/03/2014: 

 

“Na sequência do trabalho desenvolvido pelo Município da Moita, em matéria de cooperação com o Tarrafal e 

pela vontade expressa de trabalhar em rede, nomeadamente com outras autarquias e agentes de 

desenvolvimento, a Câmara Municipal da Moita aderiu, em janeiro de 2011, conjuntamente com os municípios da 

Amadora, Arraiolos, Cascais, Faro, Grândola, Loures, Maia, Marinha Grande, Miranda do Corvo, Odivelas, 

Oeiras, Palmela, Seixal e Setúbal, ao projeto “Redes para o desenvolvimento: da geminação a uma cooperação 

mais eficiente”, no âmbito do qual foi criada uma “Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento” 

nacional, cuja finalidade é a otimização e partilha de recursos e um maior alcance e significado para iniciativas 

conjuntas de melhoria das condições de vida das populações dos municípios dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP). 

Consequentemente, o Município da Moita foi, assim, um dos 13 municípios portugueses que integraram, no dia 

15 de março de 2013, a primeira rede intermunicipal de cooperação para o desenvolvimento, promovida pelo 

Instituto Marquês de Valle Flôr, com o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que, desde 

então, desenvolve uma atividade de relevante interesse público, onde, por exemplo, se destaca a troca de 

experiências e informações de natureza técnica entre os seus membros ou, não menos importante, a 

sensibilização do papel dos municípios portugueses para a cooperação e desenvolvimento. 

Neste sentido, mantendo-se absolutamente válidos os pressupostos e objetivos que presidiram à constituição 

desta Rede, com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é proposto uma alteração a um dos 

artigos, para a adequação ao normativo legal da referida rede intermunicipal.  

Ao mesmo tempo, tendo presente as deliberações da 1ª Assembleia Intermunicipal Extraordinária, de 17 março 

de 2014, são igualmente sugeridas outras alterações estatutárias, que visam garantir a eficácia e bom 

funcionamento dos órgãos.  

A saber: 

- Haverá que alterar a denominação respetiva, tendo presente alínea a) do número 1 do Artigo 109.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, passando incluir a menção “ associação de municípios, como consta na proposta 

de alteração para o Artigo 1.º (denominação);  

- A convocatória, para as reuniões da Assembleia Intermunicipal, passará, de acordo com a proposta de nova 

redação do número 3, do Artigo 17.º, a ser efetuada por ofício ou por correio eletrónico; 

- E, por fim, é, ao mesmo tempo, suscitada a necessidade de alterar dois artigos dos atuais estatutos - artigos 

20.º e 25.º - para que, no âmbito da definição dos órgãos da associação (Conselho Executivo e Conselho Fiscal), 

a duração dos mandatos seja igual à dos mandatos para os órgãos municipais. 
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Assim, tratando-se somente de adequar a atividade da Associação ao quadro legal vigente, bem como à sua 

dinâmica, anexa-se, para os devidos efeitos, a proposta de novos estatutos, além de uma breve informação 

técnica elaborada pelo competente secretariado técnico.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia apresentar a proposta da câmara municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que esta proposta é simples e que se trata de pequenas alterações dos estatutos com vista à 

adequação desta Rede à lei nº75/2013, rede esta criada em 2011 por um conjunto de municípios 

portugueses que têm parcerias e geminações com municípios cabo-verdianos, por forma a poderem 

cooperar e rentabilizar melhor esses mesmos acordos e relacionamentos. 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Questionou quem é o Dr. Nuno Libório que esteve em representação do Município da Moita, conforme 

referido na 1ª página da ata. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Informou que o Dr. Nuno Libório é um técnico superior da câmara. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos, sendo 

dezoito da CDU, sete do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

 

3 - Alteração dos Estatutos da ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península 

de Setúbal 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 09/04/2014: 

 

“Em 27 de dezembro de 2002, por deliberação da Assembleia de Municipal da Moita, sob proposta da 

Câmara Municipal da Moita aprovada em reunião de 4 de dezembro de 2002, foi aprovada a adesão da 

Câmara Municipal da Moita à ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de 

Setúbal. 
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Pretende a Associação proceder à alteração dos estatutos, adequando e alargando o seu objeto e principais 

atividades (artigos 3º e 5º dos estatutos) a uma realidade que, nos dias de hoje, não se coaduna com a que 

se encontra expressa nos atuais estatutos. 

Para tal, pretende também alterar a denominação, constante no artigo 1º dos estatutos, passando a mesma 

de ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal para ADREPES – 

Associação para o Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal. 

Pretende ainda adequar uma norma do funcionamento da Assembleia Geral e alargar as competências da 

direção, previstas no nº 5 do Artigo 18º e no artigo 20º dos estatutos respetivamente. 

As alterações referidas constam num documento, em anexo à presente proposta e que dela faz parte 

integrante que efetua uma comparação entre a redação inicial dos estatutos e a redação que agora se 

pretende para os mesmos. 

Assim, proponho que: 

1. A Câmara Municipal da Moita delibere aprovar a proposta de alteração aos estatutos da ADREPES; 

2. De acordo com a alínea n) do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal submeta, a 

presente proposta de alteração aos estatutos da ADREPES, à Assembleia Municipal para efeitos de 

deliberação. 

Anexo: Quadro de registo de alterações aos estatutos da ADREPES;  

 Proposta de nova redação dos estatutos da ADREPES.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia apresentar a proposta da câmara municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Pediu ao Vereador João Romba para fazer a apresentação da proposta. 

 

Sr. Vereador João Romba 

Disse que à semelhança da anterior, esta proposta trata de alterações aos estatutos, quer a nível do 

funcionamento da Assembleia Geral da ADREPES, quer a nível das competências da direção, quer em 

alguns pontos para que se enquadrem nos futuros quadros de financiamento. 

Por forma a alargar o campo de ação desta associação, é substituído o nome “Rural” por “Regional” para 

que não se restrinja a sua atuação. 

Mais disse que, ao terminar o programa líder, também muda o seu objeto, promovendo a introdução do 

meio rural, costeiro e urbano, nas vertentes económica, social, cultural e ambiental, procurando assim 

diversos financiamentos. 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Carlos Cardoso do PSD 

Questionou qual o valor pago mensalmente pelo município, a título de quota, a esta Associação, conforme 

referido no artigo 10º dos estatutos. 
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Mais solicitou que o Sr. Vereador concretizasse algumas ideias sobre o que esta associação poderá fazer 

pelo município da Moita. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Da leitura do documento ficou com algumas dúvidas que pretende ver esclarecidas, como por exemplo, qual 

a entidade que supervisiona esta associação, bem como lhe parece ser bastante extensiva a sua área de 

atuação, nomeadamente “A prestação de serviços nos domínios social, económico, cultural e ambiental.”. 

Outra questão que colocou tem a ver com a sua capacidade de intervenção, nomeadamente “promover a 

valorização e a comercialização de produtos agrícolas” e “promover a divulgação dos produtos tradicionais 

e potencialidades locais”, porque lhe parece que estão a criar entidades com uma dimensão tal que se 

podem sobrepor ao papel das câmaras municipais, e que estas possam adquirir uma autonomia que não 

seja controlada pela entidade municipal. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Julga que ninguém é defensor da “autarcia”, isto é, daquele conceito económico que diz que isolados é que 

estamos bem. De muitas e diversificadas maneiras, a existência de projetos supramunicipais é uma 

necessidade e um bem para se poderem mobilizar recursos e ter intervenções integradas, até atuando 

sobre realidades que não se definem em termos das divisões meramente administrativas. E isto para dizer 

que a ADREPES, como outras associações, tem esse propósito de juntar esforços ao nível regional para 

atuar num âmbito que, na nossa região, continua a ser extremamente importante e necessário valorizar, que 

é a área do desenvolvimento rural e das pescas. 

Para além do mais, a ADREPES surge de um contexto em que a candidatura e a gestão dos fundos 

europeus específicos para estas áreas requeriam a existência dos chamados grupos de ação local e foi 

essa a sua origem. Depois evoluiu para uma associação não só de municípios, pois envolve diversas 

entidades, sendo que, neste momento, a maior parte nem sequer são municípios uma vez que tem 

entidades tão díspares como a Cooperativa Agrícola de Pegões, a Adega Cooperativa de Palmela, a 

Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, entre tantas outras. 

Mais disse que, exatamente por essas regras impostas pelos fundos europeus, a ADREPES não cobre a 

totalidade do território da região porque só atua nas freguesias definidas por lei como rurais, o que no 

concelho da Moita significa que só atua na freguesia da Moita e de Sarilhos Pequenos. Do ponto de vista 

dos agentes privados houve candidaturas diversas a apoios, no âmbito das atividades agrícolas e 

pecuárias, do ponto de vista do município trouxe a possibilidade de nos candidatarmos a alguns fundos 

sendo que, nos últimos quatro ou cinco anos ajudaram, por exemplo, na promoção das atividades náuticas, 

na recuperação do varino, na refuncionalização da marinha que veio dar origem ao Sítio das Marinhas e ao 

equipamento ali existente, para além de diversas outras ações de promoção, de divulgação e de 

publicações, através do fundo europeu PROMAR. 

Neste momento o novo quadro comunitário prevê aquilo a que chamam a territorialização das iniciativas, ou 

seja, as iniciativas ou boa parte delas devem ser adstritas a territórios bem definidos e preveem dois 

mecanismos, um de âmbito mais geral, que são as ITI’s (Iniciativas Territoriais Integradas) em que o 
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governo português definiu que só pode haver uma por CIM (Comunidade Intermunicipal) ou AM (Área 

Metropolitana), ou seja, no caso da AML só poderá haver uma ITI. Outro mecanismo são as DLBC’s 

(Desenvolvimento Local de Base Comunitária), que são programas com um recurso preferencial aos fundos 

virados para a agricultura e para as pescas mas que têm, no âmbito daquilo que ainda está a ser definido 

para o quadro comunitário, intervenções que vão para além das questões específicas das pescas e da 

agricultura, ou seja, intervindo em territórios predominantemente rurais podem ter também iniciativas de 

valorização dos núcleos urbanos existentes ou iniciativas de âmbito mais vasto do que apenas apoio direto 

a questões relacionadas com a agricultura e com o mar. 

Portanto, estas DLBC’s poderão ser instrumentos importantes para que as regiões supramunicipais, porque 

uma das imposições é que têm de ser sempre iniciativas supramunicipais, tenham uma possibilidade 

interessante e importante de aceder ao novo quadro comunitário de apoio, e daí a ADREPES se estar a 

preparar para poder ser agente local para essas intervenções e para a gestão e coordenação de DLBC’s 

que venham a ser criadas na nossa região. 

Sobre a quota mensal paga pelo município à ADREPES disse não saber qual o valor, mas irá pedir 

informação para poder facultar numa próxima oportunidade. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e nove votos, sendo 

dezoito da CDU, sete do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

 

4 - Relatório e Contas de 2013 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com três votos contra e uma abstenção, em reunião da Câmara 

Municipal realizada em 09/04/2014: 

 

“Em conformidade com o estabelecido na alínea i) do nº1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12 de 

Setembro, foram elaborados o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 

ano de 2013, pelo que se submete os mesmos a apreciação e votação da Câmara Municipal, para posterior 

aprovação pela Assembleia Municipal.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia apresentar a proposta da câmara municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por referir que, do ponto de vista da atividade, o ano de 2013 acentuou, ou manteve, duas 

características que importa começar por sublinhar que, por um lado, são os processos de constrangimento 

que a atividade municipal tem e que não foram minimamente ultrapassados, pelo contrário têm tendência a 

agravar-se. Referiu-se em concreto a um problema sério com que as autarquias portuguesas neste 

momento estão confrontadas, e que tende a agravar-se, que é o das absurdas limitações à contratação de 

pessoal que impõem reduções, não se tratando apenas de limitar a contratação, trata-se de impor reduções 
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de pessoal, e a acumulação, ano após ano, destas reduções começa a pôr em causa a atividade em 

diversos setores. São reduções cegas, uma vez que não obedecem a nenhum critério minimamente 

racional de poder diminuir pessoal num determinado setor e reafectá-lo, ou qualquer outra coisa, são 

reduções percentuais que obrigam, sendo que já vai para o quarto ano consecutivo, a reduzir 2% de 

pessoal em cada ano e que temos vindo a cumprir à custa das saídas naturais, aposentações ou outros 

motivos, e portanto não é gerível e não permite qualquer margem para recompor os efetivos para dar 

resposta aos problemas, e este é um constrangimento crescente. 

Por outro lado, apesar do que as contas mostram e que falará em seguida, temos os constrangimentos 

financeiros que se mantêm e a capacidade financeira que os municípios portugueses têm, e o município da 

Moita em concreto, claramente insuficiente face às necessidades do concelho e às suas competências e 

atribuições. 

O ano de 2013, do ponto de vista das contas, não foi um ano mau quando comparado com outros 

anteriores, mas foi um ano que manteve algumas destas características, designadamente uma muito 

escassa capacidade de investimento por parte do município, em que as receitas de capital, do ponto de 

vista do que está estatuído para as autarquias locais são muito diminutas, sendo basicamente receitas 

extraordinárias, porque a própria repartição das transferências através do OE tem vindo a ser 

progressivamente acentuada para o lado das despesas correntes, em que já em 2013 a proporção foi de 

80/20 e em 2014 passou para 90/10, ou seja, a receita de capital é muito escassa e as receitas de capital 

próprias das autarquias são ainda mais escassas e dependem, no fundamental, de receitas extraordinárias 

que, na atual conjuntura económica, não ocorrem. 

Mais disse que estes constrangimentos financeiros atuam de forma indireta e de uma forma que não é 

sequer transparente nas contas, e isto a vários níveis, como por exemplo, nos pouco mais de € 100.000 que 

o município tem de pagar que estão incluídos na tarifa que paga à AMARSUL pela chamada taxa de gestão 

de resíduos, uma taxa que na verdade não é uma taxa mas sim um imposto, porque não é cumprido aquilo 

que a sua própria definição determina que era um valor pago por deposição de resíduos em aterros e que 

serviria para a promoção de iniciativas e de ações com vista a melhorar a eficiência do tratamento de 

resíduos no nosso país, mas até agora não há rasto de quaisquer ações dessa natureza, e isto gerido pelos 

Instituto de Resíduos. Assim, multiplicando este valor por todos os municípios do país e por todas as 

toneladas de resíduos que são depositadas em aterros no nosso país, veremos que estamos a falar de 

milhões de euros num imposto escondido, num imposto encapotado, que é retirado aos municípios. 

Falou ainda sobre as transferências para o SNS sem justificação plausível, ou seja, é um valor definido 

arbitrariamente em termos de OE, e que se pode dizer que nem sequer se cumprem as leis da despesa 

pública, porque são forçados a dar uma verba da qual não têm contrapartida documental descritiva. 

Apesar disto, no que respeita à atividade do município em 2013, consideram que foi positiva face aos 

constrangimentos já referidos e aos que ainda irá falar a seguir, conseguiram manter os níveis de prestação 

de serviço público em todas as áreas, não sacrificando especialmente nenhuma, e apostam fortemente em 

manter a diversidade da intervenção municipal nos domínios dos serviços públicos mais básicos como o 

abastecimento de água, o saneamento, a recolha de resíduos, o tratamento de espaços verdes, mas 

também noutros domínios que consideram ser indispensáveis à qualidade de vida em qualquer município 

como na área cultural, na área desportiva, na manutenção, conservação e funcionamento dos 

equipamentos públicos da autarquia. Face à melhoria da situação financeira no ano 2013 conseguiram dar 
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resposta a algumas obras e intervenções que no ano de 2012 não tinha sido possível porque foi um ano 

mais difícil. 

Do ponto de vista das receitas conseguiram obter uma receita que, no global, correspondeu a 94% do 

orçamentado, mas no que respeita à receita corrente ultrapassou efetivamente o valor orçamentado, que foi 

na ordem dos 105%. Esta ultrapassagem deve-se exclusivamente ao recebimento de duas receitas, uma 

extraordinária, outra anormal. A extraordinária tem a ver com o pagamento da taxa de ocupação do subsolo 

por parte de um operador de gás, respeitante a anos anteriores que, com a evolução e a resolução de um 

conflito jurídico que esse operador mantinha com os municípios da região há alguns anos, e com uma 

primeira decisão do tribunal que nos foi favorável, entendeu fazer o pagamento, de imediato, dos anos 

atrasados, o que significou uma entrada de verba extraordinária. A outra receita, não sendo propriamente 

extraordinária e que se pode chamar de anormal face ao seu montante, teve a ver com o IMT que também 

teve um valor que não era hábito nos últimos anos e que resultou do processo de insolvência e de 

transferência da propriedade do empreendimento imobiliário da Fonte da Prata. 

Mais disse que são receitas que, pela sua natureza, não se repetirão em 2014 mas que em 2013 permitiram 

efetivamente um crescimento das receitas além daquilo que estava previsto, e isso permitiu concluir o 

saneamento das contas que já se tinha iniciado em 2012, mas este ano houve um saldo de gerência como 

nunca tinham tido anteriormente. Têm muito bons prazos de pagamento face ao contexto do que é a 

realidade dos municípios no país e tiveram capacidade, através de uma gestão muito cuidadosa do ponto 

de vista da renegociação de tudo o que são contratos, e de um controle muito apertado da realização de 

despesa, para fazer uma poupança de cerca de € 4.000.000, ou seja, tiveram capacidade para afetar a 

receita corrente a despesa de capital e é isso que permite efetivamente ter no ano de 2013 uma realização, 

em termos de despesa de capital, que é 80% do orçamentado. 

Há um dado que é sempre falado quando se trata de números e de contas, e de receitas que têm a ver com 

a evolução dos impostos, designadamente com a evolução do IMI. O IMI efetivamente cresceu, no total e 

em comparação direta com ano anterior, na ordem dos € 700.000 mas, para que as comparações sejam 

corretamente feitas, deve ser considerado que no ano 2012 tinha havido uma redução extraordinária 

superior a € 200.000, por via do corte feito, no entender do governo, para financiar a reavaliação dos 

imóveis. Assim, se tivermos em conta esse facto, a evolução do IMI foi de exatamente € 522.774, o que 

significa que foi um crescimento que não é diferente daquilo que já tinha acontecido em anos anteriores, 

designadamente de 2009 para 2010, onde o crescimento teve uma grandeza semelhante. 

Informou ainda que o restante das receitas e despesas municipais tiveram comportamentos normais, foi 

feito o pagamento das responsabilidades no que diz respeito ao passivo de médio e longo prazo, tal como 

estava previsto, amortização e juros no valor de € 2.445.000, o que faz com que a dívida de longo prazo do 

município seja no momento de € 18.600.000. 

Concluiu dizendo que todas as obrigações legais, quer as que decorrem do plano de saneamento que o 

município tem, quer as que decorrem da lei dos compromissos e pagamentos em atraso, quer as que 

decorrem do restante normativo legal, foram cumpridas e portanto a situação financeira do município está 

controlada e é estável, mas estar controlada e estável não quer dizer que seja fácil, ou seja, não passaram 

a ser um município com abundância de recursos, mas sim um município em que os recursos existentes 

estão perfeitamente controlados e afetados ao seu funcionamento, o que permite gerir sem pressões de 

dívidas a fornecedores ou de qualquer outra natureza, gerir apenas com a preocupação de corresponder às 

necessidades da nossa terra e dos nossos munícipes. 
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Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Começou por dizer que fazer uma leitura e uma análise de um documento desta natureza é extremamente 

difícil, pois estão perante um relatório de 247 páginas, com toda a complexidade dos temas, todavia, por ter 

a vida ligada à gestão desta câmara, tem um interesse especial pelo que estão aqui a debater. 

Passou página a página e tem um conjunto de anotações que se referem a alguma divergência na gestão 

do município, divergência essa que aliás referiu aquando da discussão do orçamento para o ano em curso, 

quando disse que esse não seria o seu orçamento, porque o seu orçamento seria diferente nalgumas áreas, 

nomeadamente mais básico, procurando dar assistência a uma área da população bastante carenciada que 

são os idosos. 

Começou por referir que constam no Relatório e Contas as associações relacionadas com as crianças e 

com a juventude, mas gostaria de ver, senão este ano no próximo, esta atenção e este apoio que a câmara 

dá expandir-se às pessoas da 3ª idade, nomeadamente os carenciados. Mais disse não ter o hábito de ler 

as mensagens que lhe chegam no telemóvel, mas que hoje aconteceu algo extremamente curioso, pois 

recebeu uma sugestão para se empenhar na discussão desta matéria. 

Informou que a sua intervenção vai ser muito chata mas não queria, pois queria conversar sobre esta 

matéria mas não gostaria de chatear os seus companheiros, todavia não é possível abordar um documento 

destes sem levar algum tempo, pelo que vai tentar ser o mais sintético possível. 

Sobre o facto de a câmara cumprir com aquilo que é fundamental e essencial nos serviços públicos, no que 

diz respeito à educação, à alimentação das crianças, etc., etc., disse que é extremamente positivo, bem 

como o facto de a câmara estar a apresentar um relatório e contas em que a condição económica e 

financeira está mais controlada do que nos anos anteriores, ser para si também extremamente favorável. 

Reportando-se à referência feita na introdução, das exigências estatais que obrigam a redução de cargos 

dirigentes, julga que isso não é compatível com a realidade do concelho, porque de acordo com os 

documentos que tem, dos 765 trabalhadores 102 são técnicos superiores, 150 são assistentes técnicos e 

apenas 468 são assistentes operacionais, pelo que lhe parece que na câmara da Moita, considerando o 

grupo de técnicos, nomeadamente na área relativa ao urbanismo, em que a câmara tem, segundo o seu 

conhecimento de há dias, 16 engenheiros e 10 arquitetos, e considerando o mapa que tem, não lhe parece 

que aja espaço para essa análise. 

Por outro lado questionou o facto de na página 4, ao se fazer referência ao resultado das eleições, dizer que 

resulta do trabalho desenvolvido nos últimos 38 anos, uma vez que a câmara é uma câmara democrática, e 

nunca foi acusada de não o ser, desde 15 de maio de 1974. A parte preambular termina com a frase 

“Reforçar a Democracia. Preparar o Futuro”, pelo que gostaria, e vai tentar dentro das suas possibilidades, 

contribuir para isso, para que esta assembleia seja cada vez mais democrática, para que o concelho da 

Moita seja cada vez mais dirigido democraticamente e, mais do que isso, para que a população que votou 

de uma forma exuberante na tomada de posse destes órgãos se interesse pelos problemas da nossa terra, 

porque há uma incompatibilidade entre a forma como as pessoas votam com aquilo que tem visto ao longo 

dos anos. 

Crê que estas questões passam também pela comunicação, porque passaram aqui anos em que as 

questões relacionadas com o município eram transmitidas à população por dois ou três jornais e agora não, 

existe apenas um jornal, dito da região, em que muitas das vezes nem fala do concelho. Deu como exemplo 
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as comemorações do 25 de Abril, uma vez que esteve presente no cortejo e considerou-o digno de 

referência, e este dito jornal fez referência às manifestações em vários concelhos, com duas ou três 

fotografias só do Barreiro, e não fez qualquer alusão ao concelho da Moita. 

Relativamente à área do urbanismo referiu que na parte respeitante a obras tem um zero e que na parte de 

loteamentos também tem um zero, o que significa que neste momento nos deparamos com uma situação 

de completa paragem na construção, construção essa que foi também o enriquecimento deste concelho ao 

longo de muitos anos. E, no que diz respeito a taxas de obras e ocupação da via pública, é referido um valor 

de € 251.652,80 pelo que gostaria de saber é qual o valor relativo a obras, porque vê um valor 

substancialmente alto quando no respeitante a obras tem um zero. Mais disse que, há dias, um construtor 

civil o informou que neste momento apenas estavam a laborar três obras particulares na Moita. 

Julga que este relatório está cheio de coisas importantes e interessantes, nomeadamente no que concerne 

ao urbanismo, sobre as quais convém que se debrucem, mas também tem muita palha, porque num 

documento desta natureza fazer referência a bailes, ao número de indivíduos que entraram no posto de 

turismo, ao número de pessoas que estiveram em cada uma das ações desenvolvidas, parece-lhe que é 

feito um controle desnecessário sobre a participação das pessoas, pois considera esses dados 

demasiadamente insignificantes para fazerem parte deste relatório. 

Disse ainda que a questão da água é um problema importante e recorda-se de há alguns anos a câmara ter 

promovido uma sessão na assembleia relativamente à água, em que esteve presente um individuo 

responsável a nível distrital que fez uma leitura bastante preocupante para o nosso concelho e para a 

Península de Setúbal, e em que disse que parte dos nossos lençóis freáticos estava poluída. Enquanto em 

1974 iam buscar água a 80 metros de profundidade, aquando desta sessão já estávamos a ir buscar água a 

200 metros de profundidade, pelo que considera que este problema é mais importante do que o petróleo e 

que todos se deviam preocupar. 

Disse ainda que gostaria de saber, uma vez que há milhares de pessoas que tomam banho no Rosário, que 

é um espaço simpático e agradável do nosso concelho, se as análises relativamente àquela água do 

estuário estão ou não disponíveis à população que frequenta a praia. Mais questionou, uma vez que hoje 

em dia existe muita gente que vive da venda de ameijoas e de outros produtos que vão surgindo, se a 

câmara disponibiliza alguma informação à população sobre o seu consumo. 

Ainda sobre a “palha”, e sem querer minimizar a população idosa a que pertence, entre outras coisas estão 

referidos no relatório vários eventos, nomeadamente o “Dia dos Namorados” e o “Tango Argentino”, razão 

pela qual vai envolver-se numa escola de dança para também ele procurar praticar tango argentino. 

Fez ainda referência às ações promovidas pelo Gabinete da Juventude, que contrariam um pouco com as 

propostas que têm sido presentes nesta assembleia para constituir um conselho municipal da juventude, 

conselho este que já está instituído nalguns concelhos do distrito. 

No plano plurianual os investimentos referidos são zero, na página 91 é feita referência a uma imensidade 

de taxas mas com o valor zero e depois em “outras” está um valor de € 196.520, ou seja, há um conjunto de 

21 rubricas com valor zero e depois em “outras”, sem designação, surge este valor. E depois, na rubrica dos 

cemitérios, tem uma receita muito curiosa de € 150.000. Não contesta que esteja tudo certo, mas parece-lhe 

um valor de facto surpreendente, e mais o surpreende que, ao longo deste últimos anos, tenham sido 

vendidas campas porque se recorda, durante o tempo em que esteve a administrar este concelho, que já se 

vendiam campas mas essas vendas foram suspensas porque lhe parece que vender campas não é um ato 
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humanamente defensável, antes pelo contrário, porque se as vão vender vendem-nas apenas aos que têm 

capacidade de compra. 

Concluiu referindo-se às transferências para as associações, atendendo a que ocupam uma página e meia, 

considerando que a câmara de facto é generosa para com uma imensidade de associações que existem no 

nosso concelho, mas há um ponto que pretende ver esclarecido pois é indicada uma verba de € 350 para o 

Clube de Xadrez quando este clube não existe há mais de dois anos, pelo que questionou a quem foi 

atribuída essa verba. Por outro lado, quando define uma orientação para o concelho, gostaria que fosse 

mais na linha da cultura e menos na linha dos atletismos de envolvência de massas, e isto para reforçar que 

estes € 350 estão destinados a uma associação que não existe. Está federado no xadrez numa associação 

do Montijo mas gostaria que a câmara da Moita, no próximo ano, pensasse um pouco nesta matéria como 

sucede com o Barreiro, Almada, Seixal, etc., sendo que no Barreiro o xadrez é uma área extracurricular, 

bem como existem várias escolas de xadrez, no Lavradio e em Santo António, pelo que gostaria que a 

câmara tivesse a preocupação de desenvolver da forma possível o xadrez no concelho, porque é muito 

importante para a juventude, na área do raciocínio, e é muito importante para as pessoas da sua idade 

porque está cientificamente provado que evita algumas doenças relacionadas com o cérebro. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Começou por citar Salgueiro Maia: “Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de 

Estado. Os estados sociais, os estados corporativos e o estado a que chegámos.” Dito isto, o que quis 

assinalar é que este relatório e contas é capaz de fazer inveja ao Passos Coelho e a qualquer TROIKA. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Começou por dizer que de facto este relatório faz inveja porque eles não eram capazes de ter uma gestão e 

conseguir apresentar o trabalho e todo o volume que aqui está. De facto, isto pode fazer inveja a muita 

gente porque mostra bem a capacidade que a gestão da CDU demonstra ao longo dos vários anos e dos 

vários mandatos à frente deste concelho, em que tem merecido a confiança e o voto do nosso povo. 

Já foram referidos aqui pelo Sr. Presidente da Câmara os vários constrangimentos e, numa conversa e 

numa abordagem séria do relatório e contas, não os podem deixar de sublinhar, porque de facto os ataques 

ao poder local democrático surgem de diversos aspetos, não podem esquecer as condições económicas e 

financeiras em que o país está, em que sucessivos governos colocaram o nosso país, e isto reflete-se na 

vida das famílias, reflete-se na vida das empresas, reflete-se também nas instituições, nomeadamente nas 

autarquias. 

É referido neste relatório o novo regime jurídico das autarquias locais, a nova lei das finanças locais, a 

reorganização forçada da estrutura municipal, com a redução do número de cargos dirigentes e a junção de 

serviços, conjugados com medidas impostas pela TROIKA e pelos partidos da TROIKA que têm obrigado, 

nos últimos anos, a reduzir o pessoal ao serviço das autarquias, que deixam os municípios perante uma 

asfixia de recursos humanos e, curiosamente, num país onde o desemprego atingiu os níveis gritantes que 

todos conhecem, em que o primeiro-ministro aconselha os jovens a emigrar, e em que estas medidas visam 

apenas e só conduzir o poder local para a contratualização de serviços a custos mais elevados. Aliás, é 

sobejamente conhecido e existem estudos que o demonstram, que o investimento feito pelas autarquias é 

potenciado diversas vezes relativamente ao mesmo investimento, em que o mesmo euro seria gasto na 

Administração Central, longe das necessidades e daquilo que é preciso fazer em prol das populações. 
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Pelo exposto não têm dúvidas em afirmar que este relatório e contas demonstra de facto uma gestão 

democrática, uma gestão rigorosa, e demonstra também o equilíbrio financeiro da autarquia, que é 

comprovado nos diversos rácios de execução orçamental e também pelo parecer e certificação legal das 

contas, efetuado pelo revisor oficial de contas. 

Concluiu dizendo que este documento revela o muito que se fez na atividade municipal, não sendo 

necessário alongar-se mais uma vez que o mesmo está à disposição de todos os membros da assembleia e 

é público, em matéria de obras, ações e iniciativas, no assegurar e no melhorar das condições de vida das 

populações, na defesa do poder local democrático, dos trabalhadores e do serviço público. 

 

Sr. Miguel Jorge do PS 

Em primeiro lugar quis dizer que este é um relatório que, obviamente, reflete aquela que é a estratégia do 

executivo e aquilo que é a sua perspetiva para o desenvolvimento do concelho da Moita. De facto, como 

disse o Sr. Presidente, o ano de 2013 foi apenas tratar de assuntos de gestão corrente e isso depois reflete-

se também no próprio nível de execução orçamental, em que se pode ver, por exemplo, ao nível das 

despesas correntes que representam 80% e em contrapartida as despesas de capital representam 20%, 

que são aquelas que obviamente promovem e traduzem investimento e, consequentemente, 

desenvolvimento. 

Este é de facto um relatório que faz uma compilação muito extensa, que pretende de algum modo, através 

dessa densidade de informação, esconder aquilo que são ou aquilo que deveriam ser os resultados de uma 

estratégia de desenvolvimento e portanto acabam por se perder, percebendo aquilo que é a execução da 

atividade do executivo, mas de facto não é aquilo que deve ser ou que deveria ser para o concelho. 

Mais disse que ao nível das receitas de capital houve de facto uma execução que ficou muito abaixo do 

previsto, ao nível dos 40%, pelo que gostaria de saber o porquê. 

Concluiu dizendo que aquilo que é substancial, e aquilo que é essencial para a vida e para o 

desenvolvimento da qualidade de vida da população não está espelhado neste relatório, como por exemplo, 

quanto ao desenvolvimento económico, uma vez que a atividade do Gabinete de Desenvolvimento 

Económico traduziu-se em meia dúzia de sessões de esclarecimento, que obviamente considera 

importantes, mas crê que poderia ter sido feito mais na promoção, na tentativa de captar investimento e no 

apoio aos empresários nas suas atividades. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Começou por dizer que já foi aqui referida a extensão do documento, com a qual está perfeitamente de 

acordo, e que constam pormenores para criar volume de páginas, que a divisão do relatório por 

departamentos promove alguma dispersão na análise e que, como é evidente, não se vai deter na análise 

das contas, que com certeza estão certas, uma vez que, no seu entender e no entender do PS, não cabe à 

oposição estar a fazer uma análise aritmética das contas em si, mas sim no que é que essas contas 

representam de facto em termos de resultados palpáveis para o concelho. 

Como munícipe fica naturalmente satisfeito pelo facto da situação financeira do município estar mais estável 

e, não sabe se por alguma alteração de âmbito legal ou não, mas por acaso este ano até não constam os 

dias de atraso no pagamento a fornecedores. Todavia seria interessante, apesar do Sr. Presidente já ter 

dito que são bastante apreciáveis e que tinha sido feita uma recuperação considerável e até pelo facto de 

ser saudável, que viesse transcrito essa informação que seria naturalmente abonatória. 
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Da sua análise deste documento considera que evidentemente confere o que o Sr. Presidente disse de que 

este é, em termos de contas, um ano em que a câmara municipal da Moita tem um encaixe extraordinário 

de mais 44% nas receitas do que noutros anos. Estão justificadas e faladas, algumas delas têm um caráter 

transitório, o que por um lado é pena, mas também é verdade que têm de reconhecer que para este 

sucesso de receitas há o insucesso dos munícipes que tiveram de as pagar, teve que sair do seu bolso o 

dinheiro que aqui é considerado a mais nas receitas deste ano. 

Naturalmente que seria importante que essa surpresa das receitas, até pelo que se apercebeu de 

conversas anteriores com responsáveis autárquicos, tivesse um reflexo no desenvolvimento do concelho e 

lembrou, para que conste, que ao nível do imposto de circulação houve um aumento de 27%, o que 

representa um valor de € 275.000, ao nível do imposto municipal de transmissões onerosas de imóveis 

houve um crescimento de 98%, que corresponde a € 1.050.000, ao nível do tão falado IMI as finanças 

municipais arrecadaram mais 15%, que se traduz em € 785.000. E aqui não comunga da análise que o 

executivo faz de que são menos cerca de € 200.000, o que não deixa de ser expressivo porque € 500.000 

numa receita que todos diziam que não ia acontecer e que, quando a sua bancada aqui disse que era 

previsível que o aumento do IMI fosse apreciável e que se justificava um sinal no sentido de se poder dar 

aos munícipes alguma coisa, foi aqui dito que a ideia era um bocado estapafúrdia e que não ia acontecer 

porque não ia haver cobrança a mais. A verdade é que houve e era previsível que houvesse, e não está a 

dizer que deviam devolver aos munícipes os 15% mas pelo menos uma pequena atenção era importante, 

sobretudo neste momento em que nos defrontamos com problemas de caráter económico-financeiro a nível 

familiar. 

Foi também arrecadado mais € 1.470.000 a nível dos impostos indiretos, e cujo valor tem a sua maior 

expressão na taxa de ocupação do subsolo, por via do gás natural. É um assunto que tem vindo a ser 

discutido ao nível da câmara municipal, em sessões públicas e privadas, há munícipes que já viram que 

estão a pagar na fatura do gás um valor que não se consegue saber o que é, há de naturalmente ter uma 

explicação, e há de ter ou deveria ter também uma ponderação, tendo em conta que os munícipes do 

concelho da Moita são aqueles que, num conjunto de vários municípios da região, pagam mais e muito mais 

que quaisquer outros para esta taxa, pois há municípios onde não é cobrada qualquer taxa, como por 

exemplo no Montijo. 

E isto pode não parecer mas é muito importante, porque num momento em que constatam que há um 

decréscimo populacional, em que constatam que as pessoas que têm condições para adquirir casa própria, 

e sobretudo os casais mais jovens estáveis, aqueles que felizmente têm emprego, preferem viver nos 

concelhos à volta do que no concelho da Moita porque a qualidade de vida é efetivamente diferente. E a 

nível do IRS não há qualquer sinal que o município dê no sentido de poder ignorar a parcela que os 

munícipes descontam em favor do município. 

Disse ainda que, se as contas são exaustivas e obedecem a uma determinada arquitetura do ponto de vista 

do POCAL, o relatório é de uma redação muito mais detalhada, divido por capítulos departamentais e, numa 

análise rápida porque não se quer alongar muito, chegou à conclusão que o relatório diz precisamente 

aquilo que as estatísticas têm vindo a dizer, e que o PS também tem dito inúmeras vezes nesta sala, mal 

visto e com algum escárnio por parte dos elementos que apoiam o executivo, mas efetivamente o concelho 

da Moita é um concelho pobríssimo, senão não era possível que 47% dos alunos do 1º ciclo do ensino 

básico, ou seja praticamente 50% dos alunos do concelho que frequentam o ensino básico, tenham de ser 

auxiliados, auxiliados pela câmara é facto, mas têm de ser auxiliados. 
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E há aqui um número que o deixa incomodado e preocupado, e alguém tem de fazer aqui alguma coisa por 

aquela gente, porque na freguesia do Vale da Amoreira 90% da população necessita de um apoio explícito, 

de um apoio direto e grande. Tem conhecimento da existência de muitas instituições de carácter social e 

IPSS’s que operam na zona e fazem um excelente trabalho, sabe que a câmara é parceira com essas 

instituições a nível da rede de cuidados sociais e que também está presente, sabe que é evidente que a 

culpa disto acontecer é de toda a situação económica e financeira em que nos encontramos, mas a 

constatação final é de que efetivamente o concelho da Moita é um concelho muito pobre. 

Quis passar uma vista de olhos mais rápida em questões que, até do ponto de vista pessoal, lhe tocam 

mais, porque chegou à conclusão de que houve uma redução de 35% no número de atividades culturais 

promovidas ao longo do ano em comparação com o ano de 2012. 

Constatou também que o apoio à formação musical continua a ter como aposta o modelo “Tocá Rufar”, 

enquanto no Barreiro, em Palmela e no Montijo, para não falar do Seixal e de Almada, os municípios 

privilegiam e estimulam a criatividade e a criação de competências junto da população mais jovem, através 

da promoção e ensino de várias formações instrumentais e géneros musicais, que vão do clássico ao jazz. 

Disse ainda que é dado algum destaque no relatório às comemorações do centenário do nascimento de 

Álvaro Cunhal mas, não sendo isso que está a pôr em causa porque se trata de uma figura antifascista e de 

caráter pessoal e político de relevo na democracia portuguesa, não sendo naturalmente o único, não 

consegue encontrar uma identificação do valor gasto com esta iniciativa. 

Concluiu pedindo permissão para dizer algo que pode parecer um recadinho mas considera que não era 

necessário dizer no relatório que adquiriram t-shirts, pólos e bonés e, sobretudo no que respeita às 

operações de manutenção de determinado departamento, dizer que foram lubrificadas 156 rodas de 

contentor. Talvez isto seja mesmo palha, talvez isto seja para encher linhas e fazer volume de papel. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por dizer que quando se fala de redução de cargos dirigentes fala-se de uma questão objetiva 

porque foi uma lei que impôs uma redução de cargos dirigentes nos municípios portugueses, e cargo 

dirigente não é sinónimo de técnico superior, ou seja, o município tem efetivamente 70 ou 80 técnicos 

superiores mas, neste momento, tem apenas 15 dirigentes. Um técnico é um técnico que tem funções 

técnicas e um dirigente é um diretor, que neste momento são só três, ou é um chefe de divisão, que no 

momento são 12. 

E esta redução é mais um constrangimento e uma asfixia à atividade dos municípios porque é baseada em 

critérios numéricos, ou seja, desde o ano passado que os municípios portugueses não têm estruturas 

adequadas às suas funções mas sim adequadas à população que têm. E isto quer dizer coisas tão 

absurdas como por exemplo o concelho de Alcochete, que tem menos de 50 mil habitantes ter, por esse 

facto, menos 3 ou 4 dirigentes do que o concelho da Moita só porque ultrapassa os 50 mil habitantes, como 

se as funções do município de Alcochete não fossem as mesmas que as da Moita. Criaram-se barreiras que 

não correspondem às funções porque não é por um município ter menos 10 mil habitantes que outro que 

não tem as mesmas responsabilidades na área da educação, na área dos serviços urbanos e depois, como 

só há dois diretores, divide-se a câmara ao meio e um gere uma metade e o outro gere a outra metade, 
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independentemente das funções, das atribuições e das especialidades que é necessário ter. E isto prejudica 

efetivamente a organização, prejudica a resposta que é possível dar, cria mais dificuldades e mais 

constrangimentos, que é aliás o único objetivo possível de vislumbrar nesta lei. 

Sobre a questão de se fazer referência ao trabalho de 38 anos disse estar de acordo com o Sr. Staline 

Rodrigues, porque a democracia nas autarquias locais começou há 40 anos com a expulsão dos fascistas 

dos municípios e das freguesias, mas parece-lhe que muitas vezes se refere, se calhar com um excesso de 

visão institucional, que o poder local democrático só começou com as eleições de 1976. Todavia, partilha da 

sua opinião de que o poder local democrático começou quando a população nomeou os seus 

representantes para integrarem e criarem as comissões administrativas. 

Apesar de não ser uma atividade da câmara, considera ser útil esclarecer que o Diário da Região é um 

jornal que temos na região mas que tem vindo, com sucessivas transformações, a ter menos espaço para 

as atividades de cada um dos municípios, e isto agravou-se até com o facto da jornalista que cobria o 

concelho da Moita ter sido despedida, sendo que neste momento existe um único jornalista para cobrir 4 

municípios: Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. Como todos se podem aperceber deixaram de ter aqui um 

jornalista, que estava sempre presente, bem como nas diversas iniciativas, e daí o facto de terem ainda 

menos expressão do que tinham antes. 

Quanto ao relatório confirmou que é de facto extenso mas informou que é cerca de 1/4 daquilo que foi 

produzido pelos serviços, tendo sido necessário reduzi-lo significativamente. É evidente que podem sempre 

discutir a pertinência de se apresentarem valores de frequências das atividades, dos equipamentos, mas o 

que acham importante é dar um retrato efetivo daquilo que é a atividade municipal, e a atividade municipal 

mede-se também por esses factos. Não é a mesma coisa terem uma biblioteca que acolhe 30 ou 40 mil 

pessoas por ano que ter uma biblioteca que acolha apenas 3 ou 4 mil, é diferente e significa que a biblioteca 

é pertinente para as populações, atrai as pessoas, é importante, e isso também se mede, se calhar no 

próximo podemos escolher outros números, medindo-se outras coisas que aqui não vêm referidas, mas é 

importante dizê-lo até porque senão o disserem torna-se ainda mais fácil fazer a caricatura que fazem do 

concelho, da sua população, dos seus equipamentos e da sua vida económica, social e cultural. 

Frisou o facto de ter usado a palavra “caricatura” porque acha que aquilo que geralmente é feito pelos 

partidos da oposição não é um retrato mas sim uma caricatura, o retrato é outra coisa, é outra realidade que 

as populações aliás reconhecem e é por reconhecerem que votaram mais uma vez na força política que é 

responsável pela gestão do município. 

Aproveitou para dizer que, sendo o próprio que o está a apresentar, este relatório diz respeito, quase na 

totalidade, à atividade do executivo anterior que foi presidido pelo seu camarada e amigo João Lobo, tinha 

uma outra constituição e portanto aquilo que pretendem fazer, e crê que estão a conseguir, é dar 

continuidade, ao longo dos sucessivos mandatos e com as mudanças e as renovações que a vida 

determina, a um trabalho que tem resultados, tem frutos e que são os próprios os primeiros e principais 

insatisfeitos, isto é, querem sempre mais, querem sempre melhor, e fazem por isso, é pena que sejam os 

únicos a fazê-lo, porque o que seria do concelho com governos que dessem a atenção que o mesmo 

necessita, o que seria da pobreza dos nossos munícipes se em vez do último governo PS ter cortado 

abonos de família os tivesse aumentado, o que seria da fome das nossas crianças se em vez do governo 

PS ter iniciado, e o atual governo aprofundado, a redução de prestações sociais, o que seria do nosso país, 

dos nossos trabalhadores, da pobreza das nossas populações se em vez de um salário mínimo que tem 

perdido valor em relação aquando foi criado em 1974, como foi demonstrado recentemente, os governos 
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tivessem optado por aumentá-lo, atualizá-lo e dessa forma proporcionar melhores condições económicas 

aos trabalhadores portugueses, se calhar seria diferente. 

De facto, não é possível, legitimamente e com transparência, àqueles que são os defensores locais das 

políticas que nos conduziram a esta situação, dizer que não foram eles que criaram e que até não 

concordaram com esta ou aquela medida, porque foram estes que andaram a pedir o voto neles, são 

portanto parte dessas políticas porque foram seus apoiantes e seus promotores ao nível local. Têm 

legitimidade para fazerem todas as críticas que entenderem, não podem é querer branquear aquelas que 

são as suas próprias opções e aquelas que são as suas próprias responsabilidades. 

No que concerne à água do Rosário, às análises, ameijoas, etc., disse que aquilo que é verificado, e que já 

foi legalmente reconhecido, é a melhoria significativa da qualidade da água do estuário que deu origem a 

que, em termos de classificação, passasse da classe C para a classe B, o que significa que neste momento 

a apanha de bivalves já é possível desde que estes sejam posteriormente sujeitos a depuração. Ao nível da 

água as análises que foram feitas ao longo do ano passado deram sempre o resultado de água razoável, 

não sendo ainda boa. Todavia, deixou de acontecer o que sucedia anteriormente, com alguma frequência, 

de haver análises que davam água de má qualidade, sendo que estes resultados são sempre afixados no 

posto de apoio à praia que é gerido pela junta de freguesia. A este propósito disse que, apesar de há pouco 

não o ter referido, este trabalho das juntas de freguesia é fundamental para a atividade do município e que é 

feito sobretudo, e como as próprias reconhecem, em resultado da delegação de competências que lhes 

permite os meios para intervir numa série de áreas, meios esses que de outra forma não teriam. É portanto 

um trabalho e um projeto conjunto que vão desenvolvendo em prol dos munícipes. 

No que toca à questão da venda de campas disse que, qualquer que seja a opinião, é uma realidade no 

nosso país e foi assim durante muitos anos. Atualmente não é permitido e a câmara não vende campas no 

cemitério do Pinhal do Forno todavia, nos outros cemitérios ainda é possível fazê-lo, embora haja muito 

poucos lugares disponíveis. 

Sobre as transferências para as associações, para escolas de xadrez e outros, disse que aquilo que no 

município da Moita fazem em todos os desportos, uma vez que não são, na generalidade dos casos, os 

atores diretos da prática desportiva, é apoiar associações que o fazem, apoiar as associações que praticam 

atletismo e com quem têm uma parceria, apoiar a escola de futebol, apoiar a escola de basquetebol e de 

outros desportos. Se houver alguém que se proponha desenvolver uma escola de xadrez ou uma atividade 

no âmbito do xadrez, sendo que já houve algumas embora incipientes e de curta duração, terão toda a 

disponibilidade para apoiar essa iniciativa, inclusive financeiramente, tem é de haver, como se costuma 

dizer, sociedade civil, tem de haver associações, tem de haver ação, não podendo ser apenas municipal. 

Sobre a afirmação de que as despesas de capital é que significam desenvolvimento, considera-a 

demasiado complicada porque isso é dizer que esta coisa das bibliotecas não interessa para nada, é dizer 

que a educação é um fator pouco importante, enfim, são despesas correntes por isso não devem ter nada a 

ver com desenvolvimento. Mais disse, que isto é aliás o contrário daquilo que tem sido toda a tendência dos 

governos dos últimos anos, ao contrário do que muitas vezes acontece em que os nossos governos 

parecem ou se comportam como se fossem autistas, de aumentar a transferência de receitas correntes em 

detrimento das receitas de capital, exatamente porque há um reconhecimento de que há medida que há 

mais equipamentos, há mais atividades, há mais intervenção dos municípios nas áreas da ação social e da 

educação e, inevitavelmente, aumentam as despesas correntes. 
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Portanto, olhar-se para as contas municipais e dizer que não há desenvolvimento porque a despesa de 

capital é apenas um terço da despesa corrente é não perceber nada disto, ou não querer perceber, e o que 

lhe parece é que foi feita a análise que convinha mas que não corresponde ao que é importante. 

Disse ainda que as receitas de capital foram apenas de 40% porque estas, neste momento, têm apenas três 

origens que são o OE, os fundos europeus e contratos-programa, e a venda de bens. Fundos e contratos-

programa neste momento não há porque estão em transição de quadros comunitários, sendo que não 

houve em 2013 e ainda não há em 2014, o OE já viram que tem vindo a ser reduzida a transferência de 

capital aumentando na mesma medida a corrente, e a venda de bens é o grande problema porque têm 

orçamentado bens para venda no valor de € 3.000.000, sendo que o município têm um património 

imobiliário que está avaliado em cerca de € 25.000.000, mas na atual conjuntura económica não 

conseguem vender porque não há investimento e não há aquisição porque, no essencial, o mercado 

imobiliário está paralisado. 

Quando se diz que as receitas saem dos munícipes e deviam ter reflexo no concelho é verdade, porque as 

receitas saem sempre dos contribuintes pois não há outra origem, mas a questão que é importante é não se 

confundir coisas que não são confundíveis, isto é, quando se olha para a receita do estado e se vê para 

onde vão os nossos impostos encontra-se uma larga fatia de sete mil milhões de euros para juros de capital 

internacional, encontra-se mais uma larga fatia de uns milhões que vão pagar PPP’s obscenas, encontra-se 

mais umas largas fatias de milhões para pagar SWAP’s, e no município da Moita não há nada destas três 

coisas. Os juros do município são indexados à EURIBOR e são um décimo daquilo que Portugal paga aos 

“amigos” que nos ajudaram, não têm PPP’s, não têm SWAP’s, ou seja, cada euro que cada munícipe do 

concelho paga à câmara é integralmente usado em seu proveito. 

Falou ainda sobre outra afirmação que também envolve alguma contradição, porque quando foi dito pelo Sr. 

Luis Chula “já não digo que fossem devolvidos os 15%” a verdade é que disse, porque o PS propôs uma 

redução de 25% no IMI e, quando se propõe a redução da taxa de 0,4 para 0,3 está-se a propor uma 

redução de 25%. O que ainda hoje não explicaram, passados 4 meses, é como é que um dia o PS vai fazer 

essa grande arte de reduzir receitas e aumentar despesas, atendendo a que criticam sistematicamente 

porque falta fazer tanta coisa. 

Sobre a taxa de ocupação do subsolo disse que se o PS for o próximo governo terá oportunidade de 

resolver uma série de questões, designadamente, de corrigir esta benesse que é dada aos operadores de 

gás e de telecomunicações de, ao contrário do que acontece com qualquer outra empresa de qualquer setor 

no nosso país, passar para os seus clientes as taxas municipais, que é uma coisa absolutamente 

inexplicável. Como é que é possível fazer-se uma lei que diz que aquilo que o município cobra de taxa de 

ocupação de subsolo fá-lo na base do mesmo princípio em que se cobra qualquer outra utilização de 

domínio público a qualquer cidadão ou empresa, como por exemplo quando um café tem uma esplanada ou 

quando um munícipe faz uma obra particular e quer usar um bocado do domínio público, paga uma taxa 

precisamente por haver uma apropriação privada de algo que é de todos. E é isso que é cobrado a estes 

operadores, porque eles têm lá as canalizações que ocupam espaço e ocupam-no com reserva integral, o 

que significa que por cima nada pode ser feito, nada pode ser construído, ou seja, isto é um fator de 

produção do seu negócio, logo não é legítimo que, ao contrário do que acontece com a generalidade das 

empresas e dos cidadãos, eles usem o domínio público gratuitamente a seu belo prazer. Por essa razão os 

municípios defenderam e ganharam a causa judicialmente, pelo que têm o direito de cobrar taxas. Estranho 
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favor, ou nem por isso, foi ter sido aprovada uma lei que diz que não são os operadores que têm de pagar 

as taxas mas sim os clientes, no caso os munícipes, e isto é o panorama geral. 

A situação em concreto do município, para a qual foram alertados e tomaram a devida nota, é a de que há 

uma situação que não está devidamente explicada, isto é, a taxa que o município cobra não é a maior da 

região, nem pouco mais ou menos, porque existem outros municípios que cobram taxas significativamente 

superiores, mas a taxa que a Setgás está a cobrar aos nossos cidadãos é a mais alta e isto é inexplicável, 

como é que eles passam de um valor para outro que, de repente, se transforma para mais do dobro que é 

cobrado noutros municípios. Há aqui um elemento que aparentemente não está explicado e não é 

justificável, pelo que vão pedir formalmente à Setgás explicações sobre o assunto, para além de que 

recomendam a todos os clientes que também o façam, que peçam explicações sobre como é que eles 

transformam € 0,23 por metro linear de tubo em € 0,018 por kw, como é eles que fazem esta conta é que 

tem de ser devidamente explicado. 

Terminou dizendo que de facto as contas e a atividade do município fazem inveja a muita gente, ao Passos 

Coelho e a todos os outros da sua família política, da família política do José Sócrates e da família política 

do Paulo Portas, faz efetivamente inveja. E a afirmação que se faz de que o concelho da Moita é muito 

pobre também tem de ser relativizada no âmbito das comparações, pois se existem índices que colocam o 

município numa posição atrás da generalidade dos municípios da área metropolitana de Lisboa, existem 

números que colocam o município acima de todas as médias do país, e isto é importante salientar. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor da CDU; 

oito votos contra, sendo sete do PS, um do PSD; três abstenções, sendo duas do BE, uma do PSD. 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. António Chora do BE 

“A não aplicação por parte dos governos da Lei das Finanças Locais, cria problemas de gestão nas 

autarquias, nomeadamente na da Moita, no entanto, este Relatório e Contas demonstra que tal como o 

Governo da Troika, o equilíbrio das contas apresentado pelo executivo resulta de um brutal aumento dos 

impostos sobre a população do concelho, que quando comparados com o ano de 2012 são na ordem dos 

48,9%, o que podemos verificar nas paginas 62 e 64 do Relatório. 

Tal aumento, resulta em grande medida do aumento do IMI, dando razão ao Bloco de Esquerda quando em 

Dezembro de 2012 apresentou uma proposta de redução deste imposto logo para 2013, o que foi recusada 

pela CDU. 

As nossas discordâncias sobre este Relatório são políticas e não de conteúdo, porque contas são contas e 

o Bloco de Esquerda não tem dúvidas quanto à honestidade do executivo CDU, nem dos trabalhadores 

autárquicos responsáveis por estas, razão pela qual optámos pela abstenção na votação do mesmo.” 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Luis Chula do PS 

“Foram-nos apresentados o Relatório e as Contas da gerência de 2013 da Câmara Municipal da Moita, para 

nossa apreciação e votação, os quais mereceram da parte do Partido Socialista a melhor das atenções. 

Em primeiro lugar deve ser salientado que os resultados espelhados nestes documentos resultam da 

exclusiva responsabilidade, escolhas e opções do executivo do PCP/CDU ao momento, pois nunca foram 

considerados os contributos da oposição, situação que, também agora, volvidos mais de 6 meses deste 
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novo mandato, se tem vindo a agravar de sobremaneira, num posicionamento de total desrespeito da 

partilha e sã vivência democrática e dos valores do verdadeiro Poder Local Democrático. 

Entendemos que não cabe à oposição representada nesta Assembleia Municipal, e neste caso ao Partido 

Socialista, apenas verificar a aritmética das contas apresentadas, mas sim interpretar politicamente estes 

resultados de forma a concluir o reflexo que os mesmos acabam por ter no desenvolvimento do concelho e 

na melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes. 

E nesta análise verificamos que o ano de 2013 foi para a Câmara Municipal da Moita: 

- O ano em que arrecadou maior valor no conjunto de todas as Receitas. 

- O ano em que arrecadou o maior valor do total dos impostos Directos e Indirectos. 

- O ano em que, de entre os últimos 5 anos, obtém o maior valor resultante do rácio: Impostos versus 

Receitas Totais. 

- O ano em que o crescimento dos impostos recebidos é de 44,3 %. 

- O ano em que, por comparação com o anterior, arrecada mais: 

 27 % no Imposto Único de Circulação que representa mais Duzentos e Setenta e Cinco Mil Euros; 

  Mais 98 % no IMT – Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, correspondente a 

Um Milhão e Cinquenta Mil Euros; 

 Mais 15 % no IMI ou seja quase mais Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Euros; 

 Mais 1 Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil Euros só à conta dos Impostos Indirectos e cujo maior valor 

tem origem na Taxa de Ocupação de Sub-solo por via do Gás Natural. 

Contudo, este ano de 2013, em que os Munícipes do concelho da Moita mais pagaram, mal grado a crise 

que as famílias vivem, a sua obra confinou-se, quase exclusivamente, à reparação urgente de edifícios, de 

reservatórios de água, de alguns, poucos e calamitosos arruamentos e à pintura de passadeiras. 

Um ano em que: 

 No âmbito social e de ajuda aos mais carenciados mais não fez do que aquilo que a lei determina;  

 Nos impostos e taxas decididas pela própria autarquia não foi demonstrado qualquer sinal que vá ao 

encontro das dificuldades dos seus munícipes, continuando a não prescindir da totalidade do valor do 

IRS que lhe cabe, não autorizando a devolução aos cidadãos do concelho qualquer parcela daquele 

imposto; 

 Um ano em que manteve as taxas do IMI, não obstante os sinais de que iria arrecadar maior valor e os 

apelos da oposição; 

 Em que no campo das artes continua a privilegiar a contratação de recursos exteriores ao concelho em 

vez de fomentar e estimular a produção artística entre os seus munícipes; 

 No que diz respeito ao desporto continua a apostar, quase exclusivamente, em aparatosas manhãs de 

corridas de atletismo, enquanto continua a não haver no concelho prática consequente de basquetebol, 

de voleibol, de andebol ou canoagem desportiva e em que mesmo o futebol tem a expressão que tem; 

 Mais um ano em que se não vê qualquer sinal de captação de novos habitantes ou empresas para o 

concelho; 

 Um ano em que apoia a totalidade do expressivo Movimento Associativo do concelho com cerca de 

190 mil euros e dá 200 mil Euros à Associação de Municípios da Região de Setúbal, cuja actividade a 

maioria dos munícipes não consegue descortinar. 

Perante esta forma de o PCP/CDU gerir o Concelho da Moita que o presente Relatório e Contas de 2013 

vem demonstrar, os Membros do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal da Moita, não podem ter 
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outra atitude que não seja votar contra, porque acreditam que é possível, através dos dados demonstrados, 

praticar uma outra política que tenha como primeira e exclusiva prioridade os interesses da população. 

O Partido Socialista entende que há outras formas de gerir o Concelho da Moita proporcionando 

desenvolvimento e melhor qualidade de vida a todos os que aqui habitam.” 

 

 

5 - 1ª Revisão ao Orçamento e GOP 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 09/04/2014: 

 

“As modificações aos documentos previsionais agora propostas decorrem da necessidade de incorporar, no 

orçamento de 2014, o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância €1.627.466,02. 

Há, ainda, a necessidade de efetuar nesta revisão, embora sem afetação direta, em termos de valor, no 

saldo orçamental, a redefinição da dotação orçamental para o ano de 2015, na rubrica relativa à execução 

de infraestruturas e equipamentos em urbanizações inacabadas, em resultado do atraso no processo e 

execução da obra “edifício de apoio aos balneários e campos polidesportivos da Fonte da Prata”, prevendo-

se um encargo para o ano de 2015 na ordem dos €51.000. 

Desta feita, de forma a reforçar as dotações orçamentais e adequar as mesmas, quer aos compromissos 

transitados, quer aos compromissos a assumir no presente ano económico, propõe-se a revisão ao 

orçamento na importância correspondente ao saldo da gerência anterior, conforme mapas que se anexam, 

e posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia apresentar a proposta da câmara municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse tratar-se da inclusão do saldo orçamental que foi na ordem de € 1.600.000, fazendo os acertos que 

são normais nesta ocasião, em função dos saldos transitados do ano anterior, da apreciação do estado 

atual do orçamento e das necessidades previsíveis de verbas, aproveitando a oportunidade para reforçar 

algumas rúbricas que vão permitir ter uma intervenção, no âmbito de algumas obras, que irão efetuar. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor da CDU; 

onze abstenções, sendo sete do PS, duas do BE, duas do PSD. 

 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Pediu a palavra neste momento para informar todos os presentes, para que não existam dúvidas, que o seu 

camarada José Moura teve de se ausentar da sessão por razões profissionais. 
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6 - Atos da Câmara 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia fazer uma apresentação. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Dado o adiantado da hora dispensou-se de o fazer, disponibilizando-se para esclarecer qualquer questão 

que venha a ser colocada. 

 

Colocado o relatório à discussão Intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que lhe foi quase inteiramente impossível analisar este documento, uma vez que foi entregue no dia 

28, pelo que gostaria que o Sr. Presidente lhe dissesse, porque lhe falaram do estatuto da oposição, que 

ainda não conhece, se acha lógico que entreguem um documento com 43 páginas na véspera da reunião, 

porque apesar de considerar que não é humanamente possível, gostaria de o ter analisado e trabalhado, de 

ter uma opinião, mas pelas razões que enunciou não lhe foi possível. Todavia, na capa vêm referidos os 

meses de janeiro e fevereiro mas depois, ao passar os olhos por alto, verificou que estão mencionados 

vários movimentos referentes ao mês de março, o que o deixou na dúvida. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Começou por pedir permissão ao Presidente da Mesa para, no caso de lhe surgirem dúvidas perante as 

respostas que vier a receber às questões que vai colocar, voltar a intervir. 

Disse que as suas duas questões são muito simples e vêm no âmbito da escola pública, sendo que hoje até 

foi votado um apelo nesse sentido. Assim, informou que foi abordada com duas perguntas muito claras 

sobre o Agrupamento de Escolas D. João I, em que a primeira era se o agrupamento está ou não está em 

autonomia e, obviamente, como todos devem entender, perdeu um bocado de tempo a explicar a quem a 

interpelou o que é essa coisa da autonomia. A segunda pergunta, que estava muito nebulosa, era porque 

lhe diziam que havia uma escola privada de futebol a funcionar no recinto da Escola 2/3 D. João I. 

 

Sr. Fabrício Pereira do PS 

Tem algumas questões para colocar, sendo que as duas primeiras estão relacionadas com o rio. Várias 

pessoas o questionaram, e o próprio teve oportunidade de verificar, porque se continuam a ver “visitas” no 

rio, sobretudo junto ao centro náutico, pelo que perguntou se existem esgotos que continuam a ser 

despejados para o rio naquela zona. A outra questão prende-se com o novo dique porque nunca o viu a 

funcionar corretamente, ou não acerta com a baixa-mar no ponto certo, mas neste momento só está a 

funcionar uma porta de água. 

Depois questionou qual a finalidade com que foram colocados dois sinais de sentido proibido na rua ao lado 

do Intermarché. 

Referindo-se à zona dos prédios amarelos na Marginal, disse que as grelhas estão dentro da vala e que 

qualquer dia alguém pode partir uma perna ou um pé, e que esta situação já está assim há algum tempo. 
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Reportando-se a uma situação que até considera caricata, e que até já teve oportunidade de falar com o 

vereador mas que se está a tornar chata, disse que por várias vezes na hora de ponta o carro-vassoura dá 

em andar na Marginal a fazer uma fila de trânsito, pelo que questionou se não existem mais nenhumas 

estradas secundárias para irem varrer entre as oito e as nove da manhã, quando as pessoas vão trabalhar, 

ou para apanharem o comboio, ou para saírem da Moita, sobretudo na zona da curva da antiga GNR em 

que se chegam a juntar vinte carros atrás do carro-vassoura. 

Sobre a ciclovia disse que, no troço entre as ruínas da fábrica do Brito até quase à estrada que vai para o 

Mira, é um autêntico pantanal, e como tem chovido está cheio de lama pelo que sugeriu, caso fosse 

possível, que fossem abertos uns regados para a água escorrer para a pouca vala que há e limparem 

aquelas areias para não fazer lama. 

Disse ainda que apesar de compreender que a juventude que vai a pé para a Freira implique com o sinal de 

espelho colocado no final da avenida da Escola Fragata, fazendo daquilo baloiço e partindo-o, a verdade é 

que o espelho faz lá muita falta pelo que a câmara deve fazer face a mais essa despesa para o orçamento 

do ano que vem, ou para a prestação de contas do ano que vem, adquirindo mais cinco ou seis espelhos. 

Terminou referindo-se a uma outra situação, não sendo no entanto um entendido na área, que é a rotunda 

em frente à antiga Mercmoita, que apesar de julgar que está muito gira, toda relvada e com uns ciprestes 

muito bonitos, considera que está um pouco perigosa porque a visibilidade é inferior a 90º e os carros têm 

tendência, sobretudo os que circulam no sentido Moita – Fonte da Prata, a vir com alguma velocidade 

porque não têm nenhuma faixa de entrada do lado direito. O mesmo sucede no sentido Fonte da Prata – 

Moita, pelo que julga que não se devem criar obstáculos tão grandes no meio da rotunda que tapem 

completamente a visibilidade, porque as viaturas que circulam no outro sentido só são percetíveis mesmo 

em cima da entrada para a rotunda. Apesar de já não ser possível fazer nada porque não dá para tirar 

aquele “morro”, pode ser pensado para situações futuras. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Disse que não podia deixar de felicitar, até porque o relatório de atividades abrange uma parte da atividade 

municipal que tem a ver com a preparação do 25 de Abril, a câmara municipal, as juntas de freguesia, o 

movimento associativo e as escolas do concelho pelas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril no 

concelho, porque de facto assistiu-se, e na divulgação municipal isso foi bem presente, a um conjunto 

alargado de muitas dezenas de iniciativas por todo o concelho. Basta fazer alguma pesquisa por sites de 

outros municípios para verificar que não há, de norte a sul do país, uma atividade tão rica e tão importante 

nas comemorações do 25 de abril, e não apenas, mas também nos 40 anos do 25 de Abril. De facto, só 

com uma atividade municipal de colaboração, de envolvimento e de participação com o movimento 

associativo e com as demais entidades referidas isso é possível. 

Aproveitou para saudar a iniciativa municipal pela oferta do livro “Serviço Público em Liberdade”, que hoje 

foi distribuído a todos os membros da assembleia e cuja edição é municipal, sendo que na ficha técnica está 

bem explicado que foi elaborado pelos técnicos e serviços da câmara municipal, o que também vem 

valorizar o serviço público, valorizar os trabalhadores e técnicos da autarquia e, daquilo que já puderam 

observar, é um documento importante que evoca a memória do Poder Local Democrático mas também 

explica o que foi, em parte, o tentáculo do fascismo enquanto administração local antes do 25 de Abril, com 

a censura, com a opressão, e evoca também, muito justamente, o que foi feito ao longo de 40 anos de 

Poder Local Democrático no concelho da Moita, a grande transformação que se verificou no concelho e o 
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muito que foi construído. É um documento histórico e fotográfico importante, que merece a pena ser 

assinalado porque de facto refere que este trabalho só é possível com o Poder Local Democrático e com os 

autarcas de Abril ao longo destes 40 anos. 

Pediu permissão para, porque se fala muito em serviço público e para que vejam bem a atualidade, com 

algumas políticas que são seguidas relativamente ao serviço público e ao Poder Local Democrático, ler um 

trecho da página 105: “No Estado Novo não se reconhecem interesses locais, o que existe é o interesse 

geral da nação. Os municípios são apenas elementos de uma unidade mais importante, o Estado.”, ou seja, 

é apenas um departamento do Estado, que é exatamente isso, se olharmos às questões legais e aos 

pacotes legislativos que aqui denunciam e que por vezes são criticados, que o Estado Novo fazia. 

Concluiu afirmando que a sua visão vem mais abaixo “Serviço público – Ganhar as autarquias para o 

serviço do povo, ganhar o povo para construir as autarquias.”, cujo artigo foi publicado no jornal Avante!. 

 

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

Não quis deixar de dar os parabéns a todas as entidades que proporcionaram estas comemorações do 25 

de Abril, muito dignas e sentidas pela população, bem como louvar a maneira como as coisas foram feitas, 

porque estas comemorações não são feitas pela câmara, para a câmara, ou para inglês ver, são feitas com 

o movimento associativo popular, com a escola e com as pessoas que se unem em torno de uma causa, 

porque o 25 de Abril também é uma causa, portanto não há aqui nada que não deixe todos os que gostam 

do 25 de Abril orgulhosos. 

Mais disse que não podia deixar de fazer uma referência, porque infelizmente a maioria dos presentes não 

ouviu e por ter despertado em si um sentimento, e provavelmente a mais cem pessoas que estavam na 

sala, mas nestas comemorações, se calhar pelo espírito das coisas, ouviu a intervenção mais forte sobre o 

25 de Abril, que lhe transmitiu mais energia, mais sensibilidade e a maior vontade de lutar de sempre, e que 

proferida pelo Presidente da Câmara Municipal no jantar comemorativo do 25 de Abril no União Desportiva 

e Cultural Banheirense. Tem muita pena porque como foi sem papel, uma vez que o Presidente falou o que 

lhe estava no coração, perdeu-se esse registo que o próprio, bem como muitas outras pessoas presentes 

que não têm a mesma filiação partidária, consideraram uma intervenção brilhante e foi uma intervenção 

brilhante porque ligou tudo aquilo que devia ligar e explicou perfeitamente o que foi o 25 de Abril, a sua 

evolução e o que sentem aqueles que o defendem. Por estas razões quis dar os parabéns à câmara 

municipal, a todos aqueles que já foram referidos pelo seu camarada João Faim, e em particular ao seu 

camarada Rui Garcia porque foi a melhor intervenção que viu, ouviu e sentiu desde sempre sobre o 25 de 

Abril. 

 

Sr. Luís Chula do PS 

Começou por dizer que ainda não conseguiu perceber porquê, mas a zona da Envolvente à Praça de 

Touros é seguramente a mais suja do concelho, com imensos papéis e sacos plásticos na rua. 

Naturalmente que os funcionários da câmara se dedicam de igual forma a todas as ruas, pelo que não sabe 

porquê, mas aquela é de facto uma situação anormal. 

Mais disse que, no mesmo local, existe um outro problema mais preocupante que tem a ver com o seguinte: 

a rotunda que circunda a praça de touros tem duas faixas, ou seja, tem uma faixa mais central, larga e 

próxima da praça de touros, depois existe um separador com umas palmeiras, e há uma faixa interpolada 

que vem por dentro junto às casas. Acontece que, quando se está a sair dessa faixa junto às casas e se 
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pretende entrar na Avenida perde-se a prioridade, por uma questão de sinal, e tem de se ter uma redobrada 

atenção para verificar o trânsito que se apresenta pela esquerda, porque há ali uma palmeira baixinha que 

faz com que, pelo menos para a sua altura enquanto motorista, se veja aflito porque a visibilidade é muito, 

muito reduzida. Os ramos da palmeira estão muito baixos e espalhados em forma de leque, e já não é a 

primeira vez que apanha ali um susto, porque vêm condutores “a abrir” da tal faixa mais central e perde 

bastante visibilidade ao tentar aceder à Avenida, pelo que não diz para deitarem a palmeira abaixo, mas 

colocar algo que “abrace” mais as palmas talvez resultasse. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Passou a palavra ao Vereador Miguel Canudo. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo 

Sobre a pergunta se a escola D. João I está em autonomia a resposta é afirmativa. Se tem lá uma escola 

privada de futebol, não sabe o que isso é, o que sabe é que o diretor da escola informou num Conselho 

Geral que tinha aceitado uma proposta de um técnico, que até foi aluno lá na escola, e que já tinha falado 

com a junta de freguesia com vista à tentativa de construção de um novo equipamento desportivo, sendo 

que a câmara municipal se vai associar da mesma forma que faz nestes projetos, ou seja, não vai dar 

dinheiro, o que já fez foi arrancar umas árvores que não tinham qualquer valor em termos ambientais, tirar 

os candeeiros e a iluminação elétrica que estava desativada, e ficaram de cortar um bocado do chão, fazer 

uma valeta e endireitar o piso. Da proposta feita, e pelo que foi informado no Concelho Geral, entenderam 

que irá haver uma partilha daquele equipamento com as escolas do 1º ciclo da zona e com a escola 2/3. 

Sobre a questão das descargas informou que, de vez em quando, quando há alguma avaria na estação 

elevatória da SIMARSUL, é possível que haja uma descarga direta para o rio, como sucede em Alhos 

Vedros, no Cais do Descarregador, razão pela qual estão a pedir aos centros náuticos que quando isso 

aconteça informem de imediato, porque é importante para todos que essa informação chegue rapidamente, 

para que a SIMARSUL possa atuar e aferir o que se passou. É possível que no percurso do rio ainda haja 

algumas descargas ilegais, sendo que na altura das chuvas isso se constatou, não se conseguiu detetar, 

mas é possível. Quanto ao investimento da AMARSUL e da SIMARSUL sobre as águas lixiviadas a 

informação oficial que têm é que está a ser feito e que neste momento as coisas estão melhor do que 

estavam. 

Em relação ao dique confirmou a avaria do automático numa porta de água, que não é grave e que está a 

ser acompanhada e vai ser reposta, todavia a porta fecha e perspetiva-se que fique resolvido na próxima 

semana. 

No que concerne à questão apresentada sobre a varredora disse que este assunto já foi abordado diversas 

vezes mas, de vez em quando, os serviços descuidam-se. Todavia vão estar atentos, porque efetivamente 

podem começar noutro lugar que não na Marginal. 

Sobre a sinalização do Intermarché informou que se trata de uma parede da fábrica que estava em risco de 

cair e que neste momento está a ser alvo de uma intervenção. Assim, para segurança das pessoas e dos 
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carros isolaram, fizeram o desvio e cortaram o trânsito, ou seja, em vez de ter dois sentidos foi feita uma 

linha de segurança e os carros dão a volta pela estação e saem por ali. 

No que toca à limpeza da ciclovia disse ser uma coisa que acontece, que neste momento consideram que 

está limpa, mas vão olhar com outros olhos. De notar que atualmente a ciclovia está abaixo do terreno ao 

lado, terreno esse que está saturado porque choveu muito. 

Informou ter tomado nota sobre a questão do sinal de espelho e, no que concerne à rotunda, disse que 

agora que já está construída vão ver o que acontece, todavia informou que não tem havido ali nenhum 

acidente. Sobre as grelhas informou que têm sido roubadas, e para que os presentes tenham noção, 

informou que só numa noite da semana passada foram furtadas 18 grelhas de sumidouros na Baixa da 

Banheira. Mais disse que há pouco tempo encontraram 8/10 grelhas que haviam sido roubadas e que 

estavam escondidas por trás da casa dos fiscais do mercado. 

No que concerne à Envolvente à Praça de Touros disse que, em relação à segurança, irão olhar para a 

palmeira para ver o que é possível fazer, e sobre a limpeza disse que a varredoura passa diariamente 

naquela zona, tendo até dado o exemplo de um morador que mandou os dejetos dos animais pela varanda 

do 2º andar para cima do relvado e dos arbustos e depois, os funcionários que ganham € 485, é que tiveram 

de apanhar a porcaria. Em conclusão, disse que isto também passa muito pelo civismo das pessoas. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Quis esclarecer que os relatórios apresentados referem-se sempre ao período entre a realização de 

assembleias, ou seja, no caso refere-se ao período compreendido entre março e abril, pelo que a 

designação é que está incorreta. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou aos presentes se pretendiam voltar a intervir, mas de uma forma rápida. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Pediu autorização para acrescentar apenas uma coisa que se esqueceu de dizer, porque quis esclarecer 

que a enormidade que o município paga à ADREPES é de € 600/ano. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Agradeceu as informações e disse que continuava a pedir, se houvesse possibilidade, duas coisas muito 

simples. Primeiro gostaria de saber, para obviamente poder transmitir, como foi a votação da autarquia no 

conselho geral aquando da questão da autonomia, e em segundo lugar queria que fosse esclarecido de 

onde é o técnico que propôs a criação de mais um equipamento desportivo na Baixa da Banheira, e se foi 

uma informação no conselho geral ou se foi uma proposta levada pelo diretor. Se foi uma proposta gostaria 

de saber como é que a autarquia votou nesse mesmo conselho geral. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que não tinha bem a noção que poderia colocar qualquer questão neste período de tempo, mas agora 

já está bem informado e já sabe que quando estão a discutir os atos da câmara tem oportunidade para o 

fazer, pelo que tem anotadas diversas questões que não vai colocar agora, quer apenas falar num assunto 

que crê merecer atenção e que tem a ver com os pavimentos. Disse que quando era novo reparava que 
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havia uma grande tendência das pessoas mais velhas de andarem pela estrada, e agora que já está nessa 

idade em que tem de ter esse cuidado, ou vai pelo passeio ou vai pela estrada. O que quis dizer com isto é 

que a câmara deve ter a máxima atenção com o tipo de piso, porque hoje são todos mais novos que o 

próprio mas gostaria que chegassem à sua idade e a ultrapassassem. 

A título de exemplo disse que para se passar para a parte de trás da câmara, quer por um lado quer pelo 

outro, o tipo de pavimento que está colocado não é apropriado para o efeito porque tem paralelepípedos 

irregulares, e quanto a si devia ser pura e simplesmente vidraço. Sugeriu, não a substituição de todos os 

paralelepípedos por vidraço, mas que fosse colocada uma passadeira de modo a que tornar mais cómoda a 

passagem, atendendo a que são milhares e milhares de pessoas a passar por ali. 

Outra questão que quis apontar, e na altura em que estavam a fazer estas obras até teve oportunidade de 

colocar esta questão ao Sr. Vereador, tem a ver com o facto dos carros que pretendem circular naquela 

zona terem obrigatoriamente de subir o passeio, o que não lhe parece nem racional nem lógico. Recorda-se 

do Sr. Vereador lhe ter dito que a obra ainda não tinha sido entregue e que estavam a observar essas 

questões, tendo-lhe dado a entender que a situação iria ser resolvida. Volvidos todos estes anos, quando 

circula por ali tem de passar por cima do passeio e isso é ilegal, mas a questão nem é a ilegalidade, mas 

sim o facto de aquele ser um passeio para os peões. 

Concluiu dizendo que terá oportunidade de colocar outras questões muito interessantes e para as quais 

espera que a câmara tenha solução. 

 

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

Com o intuito de ajudar a esclarecer informou a assembleia que a Escola D. João I tem um grupo desportivo 

que foi considerado como uma das melhores escolas de formação de futebol do país, sendo que no próximo 

dia 3 vão receber um prémio de excelência dado pela Federação Portuguesa de Futebol, e que o técnico 

em questão é um dos obreiros deste reconhecimento. Foi treinador de futebol da escola do grupo desportivo 

e a sua ideia é muito simples, é dotar a escola de um equipamento, dando-lhe horas para que o possam 

usar durante o período letivo, e ele próprio fazer um investimento, porque é jovem e está desempregado, 

adquirindo um relvado e colocando-o lá, pelo que fez uma proposta à escola no sentido de poder usufruir 

desse seu investimento fazendo uma escola de futebol. 

Do seu ponto de vista, como membro da assembleia e como presidente da junta, louva este jovem e tira-lhe 

o chapéu, porque é um jovem que tem feito um trabalho conjunto com outros a título gracioso e que pelos 

vistos tem muita capacidade, é reconhecido na terra, vai ajudar a resolver um problema da escola e da 

comunidade e vai dar mais uma valência, porque o equipamento fica ao serviço das pessoas. 

Concluiu dizendo que apoia o projeto desde o princípio, que lhe parece que o mesmo foi bem recebido na 

escola e nas coletividades da Baixa da Banheira que têm esta modalidade, e que a escola tem várias 

equipas que são campeãs distritais, uma delas até está no campeonato nacional, pelo que não estão a falar 

de uma escola qualquer mas sim de um projeto de excelência. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia responder a estas últimas questões. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que a posição da câmara municipal foi concertada, ponderada, e transmitida pelo Vereador Miguel 

Canudo que é quem participa naquele Conselho Geral, e foi a de que sendo aquela a vontade da escola 

não se oporiam, ainda que tenham feito alguns alertas, até porque pensam que a autonomia não pode pôr 

em causa o bom funcionamento das escolas públicas, nem o seu financiamento. Enfim, têm reservas 

quanto a este modelo mas sendo a vontade do agrupamento não se opuseram. 

Sobre as questões que dizem respeito a quem é o técnico e os termos em que aquele acordo foi feito, 

recordou que é uma escola de 2º e 3º ciclo, portanto um agrupamento, logo a responsabilidade direta não é 

do município e não encontraram razões para se oporem àquela iniciativa, mas todos os esclarecimentos 

devem ser pedidos e dados pelo diretor e pela direção do agrupamento. 

Por último, informou que o trajeto referido não é um passeio mas sim uma via mista, e é exatamente em 

cubo grosso para se diferenciar dos passeios e das vias exclusivamente pedonais, e para obrigar os 

veículos a desacelerar e a fazer aquela travessia de forma mais lenta, tendo em atenção os peões. É aliás o 

modelo que se utiliza em diversas situações, desde as passadeiras da Marginal à Rua 5 de Outubro em 

Alhos Vedros, para obrigar à diminuição da velocidade. 

 

 

Foi lida a ata da presente sessão em minuta para efeitos imediatos tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade com vinte e seis votos. 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram duas horas e vinte minutos do dia um de 

maio de 2014. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A 1ª Secretária 

 

 

 

O 2º Secretário 

 

 

 


