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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano 2014, 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 - Regimento da Assembleia Municipal da Moita; 

2 - Autorização Prévia no âmbito da lei dos Compromissos e pagamentos em atraso – Lei nº8/12, de 

21 de Fevereiro; 

3 - Proposta de adjudicação e autorização para a realização da despesa – Nomeação de Auditor 

Externo; 

4 - Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita; 

5 - Projeto de Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita; 

6 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos; 

7 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia de Alhos Vedros; 

8 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 

9 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia de Moita; 

10 - Atos da Câmara. 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal informou que, por falecimento do membro da Assembleia Municipal 

Leonel Borges Paes Esteves, passou a membro efetivo desta Assembleia Ana Paula da Ponte Candeias. 

 

 

Em virtude da 2ª Secretária Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro ter pedido a sua substituição nesta 

sessão foi solicitado pela Mesa da Assembleia que João Daniel Baião de Brito Apolónia fizesse parte da 

composição da mesma. Sem objeções por parte da Assembleia o membro acima mencionado ocupou o 

lugar como 2º secretário. 

 

ACTA Nº01.14 

Sessão de 28.02.14 

XI Mandato 
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Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

 

-  Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro, é substituída nesta sessão por Francisco da Conceição Feio; 

- Vicente José Rosado Merendas, é substituído nesta sessão por Luciano Joaquim Fernandes Carreira; 

- António Augusto Jordão Chora, é substituído nesta sessão por Carmem Maria de Mira Mafra; 

- Presidente da União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Miguel Fialho 

Cavaco, é substituído nesta sessão pelo Secretário daquele órgão, Jorge Manuel Marques da Silva. 

 

 

Verificação de ausências: 

 

- Não se verificaram ausências. 

 

 

Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs Vereadores Manuel Galvoeira 

Borges, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, João Miguel 

da Silva Romba e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

 

 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Não houve intervenção do público presente. 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que a forma como estão a funcionar agora tem a intenção e o objetivo de criar mais condições de 

trabalho para os membros da Assembleia Municipal, quer do ponto de vista físico, quanto às mesas de 

trabalho, quer do ponto de vista tecnológico, com o sistema dos microfones, por forma a evitar a circulação 

para uso da peanha. 

 

Deu conhecimento que deram entrada na mesa da assembleia: 

 

- um voto de pesar apresentado pelo Presidente da Assembleia Municipal pelo falecimento de Leonel 

Borges Paes Esteves; 

- um requerimento ao abrigo do Estatuto da Oposição apresentado pelo PS designado “Relatórios de 

Avaliação das Condições de Segurança, Higiene e Saúde dos Estabelecimentos de Educação e Ensino”; 
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- uma moção apresentada pela CDU intitulada “Vitória da Democracia nas Assembleias Municipais da Área 

Metropolitana de Lisboa”; 

- uma moção apresentada pelo PS intitulada “Dia Internacional da Mulher”; 

- uma proposta apresentada pelo PS intitulada “Transmissão online das sessões da Assembleia Municipal”; 

- uma saudação apresentada pela CDU designada “Saudação à Pluricoop e seus trabalhadores”; 

- uma moção apresentada pelo BE intitulada “Às Mulheres e ao 8 de Março, Dia Internacional da Mulher”; 

- uma moção apresentada pelo BE intitulada “Programa de gestão participada”; 

- uma moção apresentada pela CDU intitulada “Dia Internacional da Mulher”. 

 

 

Em seguida foi apresentado, pelo Presidente da Assembleia Municipal, o seguinte Voto de Pesar: 

 

“No passado dia 2 de Fevereiro faleceu Leonel Borges Paes Esteves, membro desta Assembleia Municipal; 

Leonel Esteves, militante comunista, um ser humano de uma grande generosidade, modéstia e simpatia, 

com grandes qualidades no relacionamento cívico e político foi um cidadão que dedicou grande parte da 

sua vida à causa pública; 

Operário de prestígio da Lisnave, foi membro da Comissão Sindical, da Comissão de Trabalhadores. Na 

sua área da residência, foi um associativista e uma referência no movimento cooperativista. Foi membro da 

Coopbanheirense, da Neocoop e dos corpos sociais da Pluricoop, bem como sócio e ativista de diversas 

coletividades da Baixa da Banheira; 

No plano político, era membro da Assembleia Municipal da Moita, membro da Comissão de Freguesia da 

Baixa da Banheira e membro do Secretariado da Comissão Concelhia da Moita do PCP; 

A Assembleia Municipal da Moita reunida no salão nobre dos Paços do Concelho em sessão de 28 de 

Fevereiro de 2014 decide: 

1 - Fazer um minuto de silêncio em sua memória; 

2 - Aprovar um voto de pesar e enviar para publicação para os jornais locais e ainda enviar às 

Colectividades e Associações onde colaborou e à sua família.” 

 

Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta e um votos. 

 

 

Em seguida foram apresentadas, e postas a votação, as seguintes Atas: 

 

Ata nº04.13 – Reunião de 03.09.2013 – X Mandato; 

Ata nº02.13 – Reunião de 19.11.2013 – XI Mandato; 

Ata nº03.13 – Reunião de 27.11.2013 – XI Mandato. 

 

Colocadas as atas à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Reportando-se à ata nº04.13, de 3 de setembro, confirmou a alteração que tinha solicitado na sessão 

anterior, e referiu que a mesma corresponde aos factos que ocorreram, pelo que a única questão que 



Página 4 de 43 

coloca é a razão pela qual na primeira versão não estar incluído o citado posteriormente, pois não teria sido 

necessário refazer a ata se tivesse sido logo incluído no tempo certo. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Reportando-se à ata nº04.13, de 3 de setembro, quis fazer uma referência à conclusão da intervenção do 

Sr. António Arantes, que fez alusão a um problema que se vem arrastando ao longo dos anos e que se 

prende com questões de ruído, quando referiu: “Congratula-se com a aceitação pelo ministério público da 

queixa que apresentou sobre um edifício, o qual foi levado a julgamento e sente-se honrado pelo seu 

trabalho”, e depois como última frase disse o seguinte: “Afirma por fim que a atual maioria é uma ditadura”. 

Obviamente que a expressão é do munícipe e por isso as palavras são da sua responsabilidade. Todavia, 

como foi presidente da câmara no período a que este se reporta, quis deixar bem claro que se destaca com 

rigor desta afirmação, pois os três anos posteriores ao 25 de abril em que foi o principal responsável, não 

correspondem minimamente a esta atribuição porque houve democracia. 

 

 

Submetida a ata nº04.13 a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e 

catorze abstenções. 

 

 

Submetida a ata nº02.13 a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e sete votos a favor e três 

abstenções. 

 

 

Submetida a ata nº03.13 a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor, cinco 

votos contra e sete abstenções. 

 

Declaração de Voto apresentada pela Srª Filomena Ventura do PS 

«Votei contra a aprovação desta ata (nº3.13, do XI Mandato) porque não corresponde à veracidade do que 

se passou. 

Fundamento esta minha afirmação no seguinte: 

1. Após a leitura prévia da mesma verifiquei não constar a entrega, feita por mim, de Requerimento, ao 

abrigo do Estatuto da Oposição, solicitando o parecer jurídico mencionado pelo Presidente da Mesa 

desta Assembleia Municipal; 

2. Desse facto dei nota, por mail enviado ao Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais, em 24 de Fevereiro 

pelas 12h52, solicitando que desse conhecimento ao Presidente da Mesa desta Assembleia; 

3. Nesse mesmo dia, 24 de Fevereiro, pelas 17h47, recebi a informação, dada pelo Presidente da Mesa, 

por via eletrónica, onde se pode ler o seguinte: “No que concerne à ata de 27.11.2013:- Poderá verificar 

a menção ao seu pedido na sua intervenção na pág. 3 da ata. Após a votação, questionei-a se pretendia 

manter o seu requerimento, mas a sua resposta é inaudível na gravação. Em face disso entendi, uma 

vez que já estavam aprovadas por unanimidade as alterações aos títulos das propostas, que seria de 

arquivar o requerimento em causa.” 
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4. Na página três da ata pode-se ler que a minha intervenção foi: “pediu ao presidente da assembleia 

municipal para ter acesso ao parecer do jurista da Câmara Municipal, para partilhar com os seus colegas 

de bancada, com a maior brevidade possível.” 

5. Não consta na ata a entrega do Requerimento feito ao abrigo do Estatuto da Oposição; 

6. Conforme a resposta dada pelo presidente desta Assembleia a minha resposta “é inaudível na gravação” 

o que leva à decisão, do presidente, de arquivamento do Requerimento feito ao abrigo do Estatuto da 

Oposição; 

7. Sendo inaudível na gravação a minha resposta e tendo os meus contactos, seria curial e um exercício 

democrático, um pedido de informação para que se pudesse integrar nesta ata essa intervenção; 

8. Mantenho que a minha intervenção, que o presidente desta Assembleia optou por considerar inaudível e 

que não integrou nesta ata, foi a seguinte: “Mantenho o pedido de parecer jurídico, não percebo muito da 

linguagem jurídica mas gosto sempre de ler os pareceres.” 

9. O Requerimento por mim entregue não visava a alteração da redação dos pontos da Ordem de 

Trabalhos como argumenta o presidente na resposta dada; 

10. Não pode um Presidente desta Assembleia ter um entendimento discricionário, quase autoritário, senão 

mesmo muito pouco ou nada democrático, de arquivar um requerimento que solicita, ao abrigo do 

Estatuto de Oposição, informação pedida. 

11. O Estatuto da Oposição é muito claro quando menciona o direito de resposta ao pedido de qualquer 

informação feito pelos membros dessa mesma oposição. 

12. Não considero que a ata, agora aprovada, corresponda à veracidade do que se passou nesta 

Assembleia porque arbitrariamente quartada da informação e realidade do ocorrido pelo presidente deste 

Órgão Municipal; 

13. Em anexo a transcrição dos mails trocados que solicito seja dada entrada na correspondência recebida 

pelo Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais. 

Lamento que nesta Assembleia Municipal, democraticamente eleita, tenha que relembrar ao presidente que 

o exercício da democracia é exigível em todos os momentos, e a todos os Órgãos dos pilares da 

Democracia, sejam eles do Poder Central ou do Poder Local. 

A mensagem do 25 de Abril de 1974, o EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA, foi esquecida, por momentos na 

transcrição desta ata. 

Lamento.» 

 

A declaração de voto supra transcrita, bem como o anexo nela referido, estão apensos à ata de arquivo 

nº3.13, de 27.11.2013. 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que o requerimento entregue ao abrigo do Estatuto da Oposição pelo PS designado “Relatórios de 

Avaliação das Condições de Segurança, Higiene e Saúde dos Estabelecimentos de Educação e Ensino”, 

por não ter de ser objeto de decisão pela Assembleia, será devidamente encaminhado para a câmara 

municipal, no sentido de informar e prover aquilo que é solicitado. 

 

Em seguida foi apresentado, pelo PS, o teor do requerimento supra referido. 
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Srª Filomena Ventura do PS 

“No âmbito do Programa de Saúde escolar, anualmente são realizadas avaliações das condições de 

Segurança, Higiene e Saúde dos estabelecimentos de educação e ensino pelos serviços da Direcção Geral 

de Saúde nas escolas dos jardins-de-infância e primeiro ciclo do nosso concelho; 

Preocupados com a possível existência de fibrocimento com amianto nesses estabelecimentos de ensino; 

Conscientes das dificuldades, já publicamente expressas pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses; 

Estando a ser realizados, pelos Técnicos da Câmara Municipal os estudos referentes à Revisão da Carta 

Educativa do nosso concelho; 

Os eleitos pelo Partido Socialista desta Assembleia Municipal requerem, ao abrigo do estatuto da oposição 

e com caracter de urgência 

• Que nos sejam fornecidas cópias dos relatórios de avaliação relativos aos anos letivos de 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 (dos últimos quatro anos lectivos) de todos nas escolas dos jardins-

de-infância e primeiro ciclo do nosso concelho; 

• Que seja dada informação sobre as possíveis intervenções realizadas em resposta aos relatórios 

mencionados.” 

Reforçou e pediu ao Presidente que transmita aos vereadores em exercício e com pelouro a urgência. 

 

 

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

 

Sr. João Faim da CDU 

“Vitória da Democracia nas Assembleias Municipais da Área Metropolitana de Lisboa 

Considerando as eleições da nova Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa (AML), que decorreram a 

16 de Janeiro, em que os eleitos nas 18 Assembleias Municipais dos municípios que compõe a AML foram 

chamados a pronunciar-se sobre a proposta apresentada pelo Conselho Metropolitano de Lisboa; 

Considerando que a proposta sufragada, a lista única cozinhada pelo PS, juntamente com o PSD e “Isaltino 

– Oeiras mais à frente”, foi derrotada; 

Considerando que das 18 Assembleias Municipais da AML, 10 rejeitaram a proposta: Além da Moita, 

Alcochete, Almada, Barreiro, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Sintra, também a Assembleia Municipal 

de Vila Franca de Xira, de maioria PS, recusou a proposta, o que denota bem a dimensão do repúdio que 

este processo e a solução em concreto suscitam; 

Considerando a iniquidade da Lei n.º 75/2013 criada pelo ex-Ministro Miguel Relvas colocando as 

Assembleias Municipais numa posição marginal e secundária no processo eleitoral, condicionando a 

legítima acção dos órgãos autárquicos e a sua democraticidade; 

Considerando que à boleia desta “lei Relvas” o Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. António Costa, através 

de expedientes antidemocráticos tenta impor o seu projecto hegemónico, que visa transformar uma maioria 

de Câmaras Municipais na AML numa minoria, e transformar uma minoria de Câmaras do PS numa maioria 

absoluta; 

Considerando que o desrespeito pela representatividade política nos órgãos dirigentes da AML em nada 

contribui para a sua dignificação; 
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Considerando que, apesar de todas as limitações democráticas e de poderes que a AML está amarrada, por 

responsabilidade dos sucessivos governos da República que recusaram instituir as Regiões Administrativas, 

é urgente corrigir o processo antidemocrático e contribuir para a dignificação da AML para que esta possa 

defender os interesses de toda a população da sua área geográfica de actuação. 

Assim, atentos os considerandos acima expostos, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 28 de 

Fevereiro de 2014, decide: 

1. Apelar a todos os Presidentes que integram o Conselho Metropolitano de Lisboa para que através do 

diálogo e do consenso se respeite a representatividade política que sempre esteve presente na Área 

Metropolitana de Lisboa. 

Apelar também para que a vontade democrática expressa pelo povo nas últimas eleições autárquicas esteja 

claramente presente na composição de nova proposta de constituição da Comissão Executiva 

Metropolitana.” 

 

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

dezanove da CDU, dois do BE; nove votos contra, sendo oito do PS, um do PSD; uma abstenção do PSD. 

 

 

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

 

Srª Maria Dulce Marques do PS 

“Dia Internacional da Mulher 

Mais uma vez, no próximo dia 8 de Março, se celebra, o Dia Internacional da Mulher. 

Proclamado em 1911, há mais de um século que se celebra, como homenagem às 128 grevistas da fábrica 

Cotton, em Nova Iorque, sujeitas a intervenção policial em 08 de Março de 1857. 

O 8 de Março tornou-se um símbolo da luta pela emancipação cívica e social da mulher e é fundamental 

para homenagear as mulheres que, antes de nós, lutaram pelos direitos das mulheres e contra a 

discriminação bem como para exigir as condições necessárias a uma vida digna. 

Apesar dos avanços registados no último século e do papel ocupado, por direito próprio, na sociedade, a 

luta pela afirmação da igualdade e por direitos iguais coloca novos desafios no mundo do trabalho, da 

política, na vida doméstica e familiar, etc. As mulheres continuam a ser as primeiras vítimas do desemprego, 

dos baixos salários, da pobreza e da violência, a todos os níveis. 

É facto que: 

- A população feminina desempregada aumentou particularmente entre os jovens dos 15 aos 24 anos; 

- O aumento do custo de vida tem agravado as despesas familiares, sobrando para as mulheres a árdua 

tarefa de gestão do orçamento familiar; 

- O aprofundamento da pobreza e da exclusão social, de todas as formas de violência, incluindo a violência 

doméstica, da prostituição e do tráfico de pessoas, dos problemas das pessoas imigrantes ou com 

deficiência, atingem de forma mais dramática as mulheres, colocando-as numa situação de 

vulnerabilidade e desigualdade. 

Assim, a celebração do 8 de Março, permanece um marco na luta pela emancipação integral da mulher, ou 

seja, de toda a humanidade. 
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Neste início da segunda década do século XXI, alguns problemas que sempre afectaram as mulheres 

ganharam maior visibilidade. Entre estes, destacamos o assédio sexual, nos locais de trabalho e a violência 

conjugal. 

A luta contra a violência sobre as mulheres teve avanços nos últimos anos, ao nível do estudo e da 

extensão do fenómeno, das suas consequências pessoais e sociais e avanços a nível legislativo e no apoio 

às vítimas. Mas não nos podemos conformar nem resignar com a situação actual. A violência de género tem 

que ser encarada como um problema político, um problema de direitos humanos e um problema de 

cidadania, do qual as autarquias não se podem alhear. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 28 de Fevereiro de 2014, delibera: 

1- Saudar o aniversário do 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. José Pereira da CDU 

Iniciou fazendo uma correção porque a proclamação não foi em 1911 mas sim em 1975. 

Sobre a referência a que “as mulheres continuam a ser as primeiras vítimas do desemprego” quis lembrar 

que, ao nível do concelho da Moita, o PS teve algumas responsabilidades no desemprego de mulheres, 

direta e indiretamente. 

Ao nível indireto lembrou setores importantes no concelho como o setor têxtil, como por exemplo a GEFA, a 

GUSTON E a HELLY HANSEN que empregavam centenas de mulheres e que, com a entrada, inicialmente 

para a CEE que depois origem à União Europeia, todos sabem o que esse setor sofreu e do que foram 

alvos estas mulheres. 

Ao nível direto referiu empresas que eram da responsabilidade do PS, como por exemplo a GESTNAVE, 

que foi criada no plano da reestruturação da indústria naval e que empregava também mulheres, e que em 

2008, no governo PS, foram alvo de despedimentos. 

Concluiu que poderá votar favoravelmente esta saudação mas relembrou que existem aqui 

responsabilidades do PS ao nível do desemprego e também ao nível dos baixos salários. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Disse que percebia a intervenção anterior mas gostava que os membros da Assembleia tivessem 

conhecimento que, em dezembro de 1990, foi a própria quem deu, a nível nacional, a notícia do fecho da 

GEFA na Rádio PAL. Estavam envolvidos 800 trabalhadores e muitos deles com famílias. Disse que no dia 

a seguir o então Primeiro-Ministro e atual Presidente da República, veio inaugurar o Centro Paroquial da 

Moita e também lá esteve com o gravador da rádio PAL. Disse que em 1990 já integrávamos a CEE e quer 

a GEFA quer a GUSTON encerraram por má gestão e deslocalização das empresas, com as quais estará 

sempre contra. Quis deixar muito claro que, no âmbito do fecho das empresas têxteis no concelho, o PS 

esteve lá a impedir, juntamente com os trabalhadores, que as máquinas fossem retiradas pelos donos das 

empresas. 

 

Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos. 
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Em seguida foi apresentado, pelo PS, a seguinte Proposta: 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

“Num momento em que muito se fala do afastamento entre os eleitores e os eleitos, é necessário que os 

membros desta Assembleia Municipal permitam que os seus trabalhos cheguem até um maior número dos 

seus eleitores. Está na hora de facilitar o acesso à informação, aos meios de decisão, independentemente 

dos munícipes estarem disponíveis para assistir presencialmente a estas sessões, como as reduzidas 

presenças o atestam. 

Se é verdade que estas sessões são públicas, o acesso às mesmas deve ser facilitado, tomando em linha 

de conta a maneira de viver do cidadão na actualidade. 

Podemos tomar como exemplo o início recente das transmissões da Assembleia Municipal de Celorico da 

Beira, da Assembleia Municipal da Guarda e, já há algum tempo, da nossa vizinha Assembleia Municipal do 

Barreiro, onde os custos são praticamente nulos.  

Hoje em dia, os meios de ligação à internet permitem fazer transmissões em directo para todo o mundo sem 

grandes gastos, recorrendo à capacidade técnica dos trabalhadores da autarquia. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 28 de Fevereiro de 2014. 

1. Recomenda à Câmara Municipal a disponibilização de meios necessários para transmitir as suas 

sessões, ordinárias e extraordinárias, em directo, através da Internet, nos formatos de vídeo e 

áudio, acessível a todos os cidadãos, utilizando para isso os meios técnicos e humanos do 

município; 

2. Delibera que as sessões da Assembleia Municipal possam ser transmitidas em directo por um 

Órgão de comunicação social local ou regional que manifeste interesse para a respectiva 

transmissão; 

3. Recomenda à Câmara Municipal a disponibilização, para consulta a qualquer cidadão o áudio e 

vídeo registados durante as suas sessões no website do município ou em outro criado 

propositadamente para o efeito.” 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Eduardo Teixeira da CDU 

Disse que na globalidade concordava com o proposto mas tem algumas observações a fazer. Julga que há 

uma redundância entre o ponto 1 e o ponto 3, pelo que pediu um esclarecimento para entender a diferença, 

porque normalmente o podcast pode ficar gravado diretamente no local onde está a ser transmitido, todavia 

disse não ser um especialista nos computadores. 

Sobre a expressão “muito se fala do afastamento entre os eleitores e os eleitos” considera que “muito se 

fala” de muita coisa, fala-se demais e por vezes com intuitos desviantes dos processos democráticos, pelo 

que para si usar esta expressão também é uma redundância. 

Sobre o termo “Se é verdade que estas sessões são públicas, o acesso às mesmas deve ser facilitado” 

disse não saber se esta é a solução para facilitar o acesso a toda a população, porque tem algumas dúvidas 

que uma parte importante da população do concelho esteja ligada ao facebook durante o dia todo, ou ligado 
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às novas tecnologias o dia todo. Todavia está de acordo e julga que seria ótimo ter aqui a TVI ou a SIC a 

transmitirem as sessões em direto, porque aumentaria o interesse da população. 

 

Srª Maria Dulce Marques do PS 

Disse que queria fazer apenas duas considerações no sentido de esclarecer o Sr. Eduardo Teixeira. Não há 

aqui qualquer duplicação, nem qualquer redundância, no sentido que o nº1 são transmissões em direto, ou 

seja, qualquer cidadão poderá assistir em direto a esta Assembleia, o nº3 respeita a momento posterior, ou 

seja, daqui a um ano, dois anos, qualquer cidadão poderá consultar, pelo que a diferença será essa. 

No que diz respeito à maior parte da população não ter acesso à internet considera que têm de encarar a 

internet como o meio do futuro, e acha que ninguém põe em causa que a informática é realmente o futuro, e 

se não atingirem a maior parte da população atingirão aquela que for possível. 

 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 

Quis colocar duas questões porque a proposta lhe deixou algumas dúvidas. Em primeiro lugar quis 

perguntar à câmara municipal sobre a possibilidade ou não de concretizar o que aqui é proposto. Em 

segundo lugar, quando é referido que deve ser “acessível a todos os cidadãos”, falta aqui resolver o 

problema da comunidade surda, pelo que questionou se a câmara tem algum técnico especializado em 

linguagem gestual. 

Considera que o futuro não é a internet, o futuro são os cidadãos, são as pessoas, e é nesse sentido que 

encara a participação da população, não é estar ligado à internet e a assistir via internet às sessões. 

Para si a proposta apresentada pelo PS na sessão anterior de serem realizadas sessões descentralizadas é 

uma matéria mais viável, mais acessível e presencial, do que estar a assistir pela internet, o que lhe parece 

não trazer grande participação, até porque as pessoas não o poderão fazer de uma forma direta atendendo 

a que através da internet não poderão comunicar com a Assembleia. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Disse perceber os argumentos que foram apresentados, e acha que atingirão um maior número de pessoas 

com a proposta de descentralização das sessões da Assembleia já votada, para a qual aguardam a 

convocatória da próxima descentralizada por forma a correrem todo o concelho. 

Disse também que têm consciência que certamente irão abranger o máximo de população e o que 

pretendem quando descentralizam a realização das assembleias é obviamente que as pessoas estejam 

presentes, mas também têm consciência que um deficiente motor terá muita dificuldade a chegar aqui a 

este 1º andar. 

Por outro lado quis fazer uma ligeira correção pois trata-se de “Língua Gestual” e não “Linguagem”, mas 

considera que foi muito bem pensado. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que a forma como o texto da proposta é apresentado, nomeadamente com a utilização do termo 

“delibera”, não é correta uma vez que a assembleia estaria a deliberar sobre matérias que não são da sua 

competência, como por exemplo dirigir os funcionários da câmara municipal. 

Assim, apelou a que se tenha em atenção os termos utilizados e disse que, se porventura, fosse uma 

recomendação no sentido de procurar encontrar o caminho que está a ser seguido pela generalidade das 
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câmaras, mas deliberarem que as sessões passam a ser filmadas com recurso a trabalhadores da câmara 

não é possível, uma vez que não compete a esta assembleia essa decisão, compete sim questionar se 

existem essas condições, ou quando existirão, e depois percorrer esse caminho. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Disse que a explicação que o Presidente da Assembleia acabou de dar faz todo o sentido e, no que respeita 

à questão do termo “delibera” solicitou o favor de, no início dos pontos 1, 2 e 3, o termo ser alterado para 

“recomenda”. 

Quanto à questão destas transmissões e do universo de munícipes que as mesmas terão oportunidade de 

cobrir, gostaria que fizessem um esforço de memória para recordarem que, por inúmeras vezes, tem 

apelado a que o número de participantes do público nestas sessões seja maior, uma vez que o mesmo é 

diminuto perante a importância deste órgão, bem como nas reuniões de câmara ou de freguesia, pelo que 

gostaria que mais pessoas participassem e estivessem presentes, colocando questões ou não, mas pelo 

menos estariam a ouvir o que por aqui se passa, até porque muitos munícipes nem sabem quais as funções 

da assembleia municipal, o que lamenta profundamente. Ao fim de 40 anos de democracia e do Poder Local 

ainda há muita gente que questiona – “mas o que é vocês lá andam a fazer?” – daí que aproveitar as novas 

tecnologias, e esta modernidade de fazer chegar à casa das pessoas as coisas no “recato do lar e com os 

pés bem aquecidos pelas pantufas”, é uma forma de chegarem a mais gente. 

Concluiu dizendo que o ideal era que as pessoas viessem às sessões e acompanhassem até ao fim os 

trabalhos, mas a realidade demonstra que isso não acontece, daí que esta proposta pretende sobretudo 

que um maior universo de munícipes possa ter conhecimento daquilo que aqui se passa e das deliberações 

que aqui são tomadas. É esse o sentido da proposta. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Naturalmente que vai votar favoravelmente esta proposta, contudo quer fazer uma observação que tem a 

ver com a separação que existe entre a nossa população e os órgãos autárquicos. Fez uma pequena 

intervenção em novembro, em que disse querer contribuir para a evolução do seu concelho, da terra onde 

nasceu, para uma maior unidade e uma maior aproximação da população aos órgãos autárquicos. 

Tem procurado estar atento a coisas importantes na nossa terra, nomeadamente pelo relatório sobre o 

ordenamento do território, que está em discussão pública por 30 dias, em que foi a única que se abeirou 

deste documento para saber do que se trata. São coisas de extrema importância para a nossa terra pelo 

que considera que talvez não fosse de imediato razoável ir por esse meio, um meio de grande divulgação, e 

parece-lhe que todos deviam fazer um esforço no sentido de elevar o funcionamento deste órgão, que é 

importantíssimo na vida do nosso concelho, e isto tem a ver com fatores diversos, tem a ver com todos os 

presentes e com os partidos políticos, evitando uma situação que tem ocorrido ao longo destes anos que é 

não lhe parecer, ainda, que haja uma proposta da oposição, uma emenda ou uma sugestão, que tenha sido 

aceite até agora, ao longo de muitos anos. 

Conclui dizendo que lhe parece ser preciso evoluírem um pouco, democraticamente. 

 

Sr. Eduardo Teixeira da CDU 

Atendendo a que a proposta passou a recomendação propôs que o ponto 2 se mantenha com o termo 

“delibera” uma vez que é efetivamente competência desta assembleia municipal. 
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Sobre a conversa do afastamento e da questão democracia, considera que este tipo de intervenção também 

não contribui muito para isso. Considera que não está aqui em causa a aproximação dos cidadãos, uma vez 

que estes sabem onde estamos, e 40 anos depois as coisas estão bastante diferentes, algumas para pior, 

mas neste caso as pessoas sabem onde está a informação, pelo que poderiam ter aqui uma discussão 

sobre os infoexcluídos, mas que não teria cabimento aqui. 

Em relação à separação entre a população e os órgãos autárquicos, acha que tanto na Moita como a nível 

nacional, o poder autárquico dá um grande contributo à democracia e não lhe parece justo insistirem nesta 

ideia, que é uma ideia feita naquela caixa que se chama televisão e que faz a cabeça às pessoas, e 

pessoas que até estão informadas e envolvidas nos assuntos acabam por entrar naquele jogo. Mas a 

verdade é que hoje e a esta hora estarão talvez alguns milhares de pessoas no país a discutir os problemas 

locais nas suas assembleias municipais e não estão alheadas de nenhuma situação, estão sim a discutir os 

problemas concretos, pelo que acha que devem dar este exemplo à população, uma vez que, como todos 

sabem, não estão aqui para ficar ricos e é importante que se deixem de conversas como “antigamente é 

que era bom”. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Na sequência da intervenção anterior, confirmou junto dos membros da bancada do PS se o documento 

deixava de ser uma proposta e passava a ser uma recomendação. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Disse que, naturalmente, a redação terá de ser ajustada mas crê que no essencial todos os presentes 

sabem o que se pretende e o que se irá votar, pelo que propôs que caso haja ainda alguma dúvida sobre o 

que se pretende votar que a mesma seja colocada, caso não haja se passe à sua votação e posteriormente 

a bancada do PS fará a correção para que o texto não fique desajustado em relação ao que aqui foi falado, 

atendendo a que apenas se trata de uma questão de português e para que o mesmo não fique mal escrito 

ou baralhado. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Disse ter registado a sugestão mas considerou que as correções devem ser feitas com todos os presentes a 

ouvirem, pelo que sugeriu a seguinte correção aos pontos 1 e 3: 

“1. Recomenda à Câmara Municipal a disponibilização dos meios necessários para transmitir (…); 

 3. Recomenda à Câmara Municipal a disponibilização para consulta (…)”. 

 

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

(em cujo texto supra transcrito já constam as alterações sugeridas). 

 

 

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

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Antes de iniciar a leitura informou que esta saudação foi motivada pela recente reabertura de lojas da 

Pluiriccop no concelho da Moita. 
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«Considerando que a Constituição da República Portuguesa define na alínea b) do seu artigo 80 a 

“coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de propriedade dos meios 

de produção”; 

Considerando que as políticas monopolistas emanadas da União Europeia, e aprofundadas pelos vários 

governos da República Portuguesa, criaram uma situação em que os (poucos) grandes grupos de 

distribuição obtêm margens de lucro fabulosas à custa do esmagamento de ordenados dos trabalhadores e 

pagamentos a fornecedores; 

Considerando que as grandes superfícies, e as suas redes de distribuição e retalho, com o apoio dos 

governos, por exemplo, na desregulação dos horários de funcionamento do comércio, têm exercido uma 

pressão arrasadora no pequeno comércio de proximidade; 

Considerando que as Cooperativas de Consumo são estruturas que, com um papel social relevante, apoiam 

a economia local e os produtores que escoam através da sua rede de lojas produtos e bens de primeira 

necessidade a um preço justo; 

Considerando que a Pluricoop resulta da união de esforços de pequenas e médias cooperativas de 

consumidores, algumas delas já centenárias, mas cujo movimento se estendeu por todo o século XX, com 

particular incidência nos anos que se seguiram à revolução de Abril, e que por uma questão de 

sobrevivência se viram obrigadas a coalescer numa estrutura de partilha de recursos; 

Considerando que as Cooperativas de Consumo têm desde a sua criação no concelho da Moita, um papel 

relevante na economia local, em particular nas freguesias de Alhos Vedros, Baixa da Banheira e Moita; 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 28 de Fevereiro de 2014, saúda a Pluricoop e os seus 

trabalhadores, pelo esforço de manter viva uma estrutura cooperativa de bem servir a população do 

concelho da Moita.» 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Referiu estar absolutamente de acordo com a existência das cooperativas de consumo e outras, sendo 

inclusive sócio da Pluricoop, e recordou que no mandato anterior a bancada do PS fez uma referência em 

que lamentava o fecho das cooperativas de consumo no concelho. 

Disse ser evidente que está de acordo com a maior parte dos considerandos desta saudação, contudo 

existem alguns que lhe parecem estar desajustados e que são matéria para um profundo debate sobre o 

que é a economia e a economia de mercado e, ao fim ao cabo, sobre as alterações que levaram a que 

existisse inclusive a União Europeia que, como todos sabem, começou como uma união económica, pelo 

que teriam “pano para mangas” para discutir sobretudo estes conceitos de políticas monopolistas e do papel 

que os governos têm em favor dos grandes grupos. 

Disse ser também evidente que, se os governos têm facilitado os grandes grupos também as autarquias 

facilitam, permitindo que eles se instalem nos seus concelhos e que façam uma alteração profunda no 

tecido do pequeno comércio existente. Todavia estas são questões que lhe parecem obrigar a um debate 

muito profundo, que é claro que tem lugar nesta assembleia, mas que lhe parece não valer a pena estar a 

iniciá-lo neste momento. 
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Concluiu dizendo que saúdam e que vão votar favoravelmente esta saudação, pese embora os reparos que 

acabou de referir. 

 

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

dezanove da CDU, sete do PS, dois do BE, dois do PSD; uma abstenção do PS. 

 

 

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

 

Srª Carmem Mafra do BE 

“Às Mulheres e ao 8 de Março, Dia Internacional da Mulher 

Em vésperas do dia 8 de Março a Assembleia Municipal da Moita, saúda este dia, consagrado pela ONU 

desde 1975 como Dia Internacional da Mulher, embora desde 1910 Clara Zetkin no II Congresso da 

Internacional Socialista tenha feito aprovar a comemoração de um dia a nível internacional para lembrar a 

situação particular das mulheres na sociedade. 

Para os/as que acham que comemorar tal dia não faz sentido, lembramos a justeza e a pertinência de dar 

visibilidade às lutas das mulheres pela igualdade, enquanto persistir todo e qualquer sinal de discriminação 

e de atropelo aos direitos, tratando de modo desigual uma parte da humanidade, em função do seu sexo. 

No ano em que comemoramos 40 anos do 25 de Abril, altura a partir da qual as mulheres portuguesas 

puderam comemorar o 8 de Março em liberdade, queremos trazer aqui as conquistas e avanços que se 

fizeram ao longo do último século, recordando-nos as memórias de lutas tão difíceis e prolongadas; mas 

também os atrasos e barreiras incompreensíveis que persistem e que nos levam aqui a lembrar a violência 

de género e a sua forma extrema, o femicídio, as discriminações no trabalho, a precariedade, o trabalho 

sem direitos, as diferenças salariais em função do sexo, a dificuldade em atingir a paridade baseada na 

menorização, na maternidade, ou em tectos de vidro intransponíveis, o sexismo na linguagem, nos media, 

no dia a dia, as mudanças no rumo da vida resultantes do desemprego, tantas vezes provocando uma 

amputação nas aspirações e nos projectos de vida e talentos que são truncados. 

A austeridade intensa e permanente a que a troika e os partidos do governo vêm sujeitando o povo 

português, tem tido e continuará a ter efeitos perversos e traduz-se em recuos de décadas na organização 

social e, em primeiro lugar, na vida das mulheres. Daí que a mobilização para a resistência e para a luta 

contra as medidas de austeridade, contra o aumento do desemprego e da destruição de direitos, torne a 

comemoração do Dia Internacional da Mulher tão actual e importante. 

A Assembleia Municipal da Moita não pode alhear-se do significado profundo do 8 de Março e da sua 

pertinência nos dias de hoje e por isso saúda as mulheres que no nosso país resistem e em todo o mundo 

lutam pela igualdade, liberdade, justiça, solidariedade e paz.” 

 

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

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, um do PSD; uma abstenção do PSD. 

 

 

Em seguida foi apresentado, pelo BE, a seguinte Recomendação: 
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Sr. Luís Morgado do BE 

“Considerando que os resultados do último e recente acto eleitoral autárquico no Concelho, obrigam à 

reflexão de todos os eleitos pela excessiva abstenção verificada:59,65% ou seja, mais de 12 pontos acima 

da elevada média nacional que se cifrou em 47,41%; 

Considerando que tais resultados não credibilizam a Democracia Representativa, restringindo entusiasmo e 

dinâmica, para a gestão e decisão participadas dos respectivos órgãos eleitos; 

Considerando que os eleitos nos diferentes Órgãos Autárquicos deste Concelho, não aceitam pelo facto da 

elevada abstenção, ficarem condicionados a uma gestão ou governança autárquica, isolada e elitista; 

Mediante isto, a Assembleia Municipal da Moita reunida em 28 de Fevereiro de 2014, delibera recomendar 

ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, o seguinte: 

I 

- Que o anunciado programa de gestão participada “Reforçar a Democracia, Preparar o Futuro”, seja um 

activo galvanizador da cidadania e transparência no decorrer do mandato, com forte e diversificada 

incidência nas várias vertentes da actividade do Município; 

II 

- Que este órgão, Assembleia Municipal, seja também envolvido em tal programa, por iniciativas autónomas 

e conjuntas, com o objectivo de maior mobilização da população sobre a actividade Municipal, evitando a 

corrosão da expectativa dos cidadãos em seus representantes e, consequentemente na democracia, que se 

pretende representativa e participada; 

III 

Que pela afirmação do mesmo ideário, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, use as suas atribuições legais, 

procedendo à renovação da delegação de responsabilidades no executivo, adoptando uma fórmula 

abrangente, que envolva todos os vereadores eleitos para a Câmara Municipal.” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Disse julgar que dificilmente uma força política maioritária possa aceitar que tal proposta seja aprovada, 

uma vez que se parte logo do princípio que se considera que a abstenção deve ser colmatada com o não 

exercício efetivo da execução de um programa sufragado pela maioria da população. Mas mais, não refere 

que um dos aspetos que levam à abstenção não tem responsabilidade da parte dos eleitos da câmara 

municipal, não tem responsabilidade direta da parte dos eleitos da assembleia municipal, isto é, aqueles a 

quem o povo entregou a maioria são aqueles que lutam pela participação, pela democracia efetiva, porque 

quem alterou a lei que criou o presidencialismo levada ao ponto em que ele está não foram de facto os 

eleitos da CDU. 

Mas tudo isto se podia passar se não se entrasse neste caminho de exigir agora, ou melhor, fazer uma 

recomendação, para que aos outros vereadores se deem pelouros, mas que pelouros, como? É que com o 

método de Hondt, a própria presença da oposição na câmara municipal, que é um órgão eleito diretamente 

e com competências próprias, mal ou bem, estejamos de acordo ou não, já é participação. Estamos a falar 

de coisas que foram criadas para atrofiar a participação democrática quer da população quer da 
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participação no poder de todos os eleitos. E daqui por seis meses ou um ano vem-se dizer aqui “afinal isto 

não anda bem, porque não é assim, porque não é assado…” 

Relembrou que na câmara da Moita já houve muitas experiências, referindo um caso concreto de um 

vereador a meio tempo que tinha mais poder na prática que um vereador a tempo inteiro, que era o Sr. José 

Manuel Epifânio, questionando se já tinham esquecido, e disse achar que a memória coletiva deve perdurar. 

Concluiu dizendo que lhe parece que nesta altura isto não tem sentido, e que este tipo de atitude é mesmo 

para a bancada da CDU não aprovar, porque num outro contexto, numa outra discussão, com uma outra 

lucidez política, talvez todos estivessem de acordo. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Disse ser evidente que na intervenção anterior existem uma série de incorreções, todavia só se vai deter 

numa preocupação: é que é se há presidencialismo é isto, ou seja, há um partido que gere e os outros vêm 

cá abanar a cabeça. Recebem propostas durante o fim de semana para serem aprovadas na quarta-feira, 

algumas das quais vastas e de uma complexidade técnica avassaladora que dificilmente os vereadores da 

oposição têm a capacidade para poderem, em tão pouco tempo, fazer uma análise objetiva e correta das 

propostas que chegam à câmara. Mais disse que enquanto na Moita os vereadores da oposição não têm 

pelouros nem assessorias, em Odivelas, por exemplo, os vereadores da CDU tem 4 assessores. 

A realidade demonstra que podemos correr o risco de, a manter-se uma intenção de poder tornar a 

vereação homogénea, sendo que a CDU já manifestou por variadíssimas vezes ser contra, na Moita isso 

existir, ou seja, temos um governo que é constituído por cinco membros da CDU e depois de quinze em 

quinze dias “venham cá meus amigos da oposição e vamos votar isto”. Se isto não é já presidencialismo 

então não sabe o que dizer. 

 

Sr. Luís Morgado do BE 

Disse que esta é a opinião dos membros eleitos pelo BE e a sua própria como eleito independente. De 

facto, mediante as exposições do próprio presidente da câmara, tudo dava em crer que o ideário é mesmo 

esse, mas não, como não se verifica de facto na representação, em que todo o poder está reduzido a cinco, 

ora a interpretação exata é que assim o poder fica mais distante dos eleitores. 

Todos aqui foram eleitos e os outros vereadores também foram eleitos, mas a recomendação está aqui 

apenas e só a referir o senhor presidente, porque por lei é ele que tem estas atribuições e se ele quisesse 

nem dava poder nenhum a ninguém, só ele pode delegar responsabilidades, logo a interpretação do amigo 

da CDU não colhe, trata-se de uma opção política que não corresponde exatamente a algumas das frases e 

até ao programa que o presidente várias vezes tem referido para alargar a participação porque ela, 

exatamente na governança, já não se verifica, não passa nada para os outros. Digamos que há um pendor 

elitista de governança no município e o sentido desta recomendação é esse, quebrar o pendor elitista de 

governança. 

Quanto a si, o Poder Local Democrático, exatamente por proximidade, é aquele que está em melhores 

condições de evitar que a democracia representativa se transforme apenas numa forma de governo elitista, 

que é o que se está a verificar nos demais países e inclusive em Portugal, veja-se para os partidos 

alternantes no poder. Ora, nesta base da pirâmide do poder local são exatamente esses que podem, com o 

seu exemplo próprio de alargar os poderes, ser autarcas e agitadores de facto pela participação. E quem 

porventura não aceitar então, politicamente, será interpretado e avaliado pela população. 
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Considera que a questão que se coloca é esta: se é ridículo o BE ter 2.020 votos e estar a ousar lançar aqui 

uma recomendação destas, também não é menos ridículo existir uma maioria absoluta de 10.500 votos 

numa população de quase 70.000 habitantes. Ora, a elite fica curtíssima, reduzida a um quinteto, e é isso 

que esta recomendação não quer, é por isso que ela apareceu. Se quiserem laborar no mesmo erro, na 

mesma política, então continuem. No boletim municipal não surge nenhuma fotografia dos vereadores, não 

surge a oposição. Aliás, no último até os vereadores da oposição tinham uma fotografia microscópica em 

relação aos demais. Ora se é isto a prática democrática e de quem ousa estar sempre a desviar à 

participação, de facto não é isso. O que se procura é criar imagem para um quinteto e, nomeadamente, a 

imagem para o senhor presidente da câmara que neste último boletim ou jornal, a sua figura surgiu em foto 

quinze ou dezasseis vezes. 

Concluiu perguntando se o que se pretende com isto é transformar o Poder Local numa elite. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quis transmitir as suas emoções depois de aceitar o convite do PS para estar aqui como membro 

independente. Disse ainda que chegam à sua casa, porque não tem computadores, folhas para cada uma 

das sessões em que normalmente recebe centenas de folhas, como para a sessão de hoje, com um espaço 

curto de tempo. Como é reformado e tem a oportunidade e o gosto, vê toda a documentação, todavia, há 

um problema que o desconsola, que é um pouco o chegar aqui e ter a certeza absoluta que toda a matéria 

que lhe chega à mão já está antecipadamente aprovada. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Interrompeu o Sr. Staline Rodrigues para o informar que no momento a assembleia está a discutir uma 

recomendação pelo que, se pretender fazer uma recomendação sobre atos da câmara ou outra, deve fazê-

lo no período dos atos da câmara ou no período anterior à ordem do dia, para que não se deturpe o 

funcionamento da assembleia. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que a sua intervenção vem no âmbito da recomendação mas se o presidente não entende assim, 

cala-se. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Quis deixar claro que não pretende que se cale, mas sim que o faça no momento próprio. 

 

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

da CDU; doze votos a favor, sendo oito do PS, dois do BE, dois PSD. 

 

 

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

 

Srª Tânia Ribeiro da CDU 

“Permita-me, Sr. Presidente, 

Iniciar esta saudação com uma citação 
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August Bebel, 1879 

«Invocar a natural vocação da mulher para não ser mais do que uma dona-de-casa ou uma educadora de 

crianças tem tão pouco sentido como pretender que os reis irão para sempre existir só porque existem 

desde que temos uma “história”.» 

A bancada da CDU dirige uma mensagem de valorização do papel que desempenham em diversos 

domínios da sociedade portuguesa e de estímulo às mulheres que intensificam a sua acção contra o 

caminho de retrocesso social, reforçando a sua luta organizada em defesa dos seus direitos, pela justiça 

social e o progresso do País. Só pela luta se defendem os direitos e a sua participação em igualdade em 

todos os domínios sejam eles de caracter social, político, cultural e desportivo. 

No momento que nos aproximamos para assinalar uma data histórica ligada à luta das mulheres pelo 

reconhecimento e exercício de direitos, destacamos, o agravamento do desemprego e da precariedade 

laboral, associados aos baixos salários, às discriminações salariais e em função da maternidade, que 

atingem as trabalhadoras, assumindo expressões particularmente chocantes e inaceitáveis nas novas 

gerações. Alargam-se as situações de perda de rendimento e de pobreza que atingem diversos segmentos 

de mulheres, entre as quais se encontram mulheres deficientes, imigrantes, reformadas com baixas 

reformas e trabalhadoras com baixos salários. 

Esta evolução negativa na situação das mulheres em Portugal e o incumprimento dos seus direitos não é 

um processo novo. Mas os impactos das medidas de austeridade e do Orçamento de Estado que marcam o 

ano de 2014, promovidas pelo actual Governo estão a repercutir-se em múltiplas dimensões da vida das 

mulheres, enquanto trabalhadoras, cidadãs e mães. 

São disso exemplo a deliberada desvalorização dos salários, com o roubo de 15 euros no Salário Mínimo 

Nacional, os cortes salariais na Administração Pública, a par do congelamento de admissões e carreiras e 

com o bloqueio à contratação colectiva; os cortes na saúde, no ensino e na segurança social em mais de 1 

milhão e 300 mil crianças perderam ou viram reduzido o abono de família; a eliminação do subsídio social 

de maternidade, do subsídio social de desemprego e do rendimento social de inserção, entre outros. 

Já a actividade dos organismos governamentais para a área da igualdade pauta-se pela propaganda em 

torno de falsas políticas de igualdade, assentes em medidas claramente residuais, à margem dos reais 

problemas das mulheres e das razões que justificam a falta de eficácia nos mecanismos públicos de 

fiscalização e penalização das situações de incumprimento dos direitos. 

A pretexto da “crise”, estas medidas estão claramente em rota de colisão com o direito das mulheres à 

igualdade e com a necessária coesão económica e social do País e colocam como única perspectiva, no 

presente e para o futuro, um caminho, inaceitável de regressão social, incluindo os direitos das mulheres 

conquistados com a Revolução de Abril e plasmados na Constituição da República.” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luís Morgado do BE 

Naturalmente que vai votar favoravelmente mas, como há muitas saudações e moções Sobre o Dia da 

Mulher, e para que não fiquem confinados nem à luta de Nova Iorque nem ao 8 de março, que foi um dia 

escolhido muitos anos depois numa internacional socialista para homenagear aquelas mulheres, quis referir 

outras porque desde a antiguidade existem mulheres que lutam, como por exemplo, a Aracne que foi morta 
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por uma Deusa, a Papisa Joana que foi uma mulher de luta e também ela acabou morta, da Santa Josefina 

ou da Santa Catarina que, em diferente épocas, foram gente notável, mulheres que se afirmaram pelos 

direitos, pela liberdade e pelos direitos das mulheres, mas também referir Rosa Luxemburgo, Catarina 

Eufémia e muitas outras que lutaram, ao longo de séculos e ao longo de milénios, com diferentes culturas e 

com os hábitos da época, para que a mulher fosse respeitada e emancipada. 

 

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

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, um do PSD; uma abstenção do PSD. 

 

 

Em seguida foi apresentada, pela CDU, a seguinte Declaração Política: 

 

Sr. Secretário da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Jorge Silva 

“Declaração Política de Redução dos Serviços Públicos 

A diferença entre uma política para as pessoas, uma política de esquerda e uma política contra as pessoas, 

uma política de direita. 

No concelho da Moita assistimos a uma degradação da qualidade de vida das pessoas fruto da implacável 

política de direita que os governos impõem à população. 

Os ataques contra os direitos dos trabalhadores e das populações são agora comentados com extinção de 

serviços públicos, com redução de serviços ou degradação dos mesmos. São as estações dos CTT que 

fecham como a da Baixa da Serra, são serviços de saúde retirados como o atendimento complementar na 

Moita e em Alhos Vedros, a supressão de carreiras dos TST que aboliu recentemente a carreira 303 e a 

substituiu pela carreira 336, que faz a ligação Alhos Vedros – Arroteias, retirando à população do Cabeço 

Verde o acesso a este meio público de transporte coletivo; A eliminação da carreira 327, sem qualquer 

justificação e a diminuição da frequência da carreira 333, entre o Vale da Amoreira e a Gare do Oriente e 

careira 307 Moita Vale da Amoreira via Bairro Gouveia, é mais um exemplo claro dos objetivos desta 

política. Em contrapartida aumentam as taxas moderadoras, os custos de transporte e o alargamento das 

coroas de transporte não chega à nossa terra prejudicando directamente dezenas de milhar de pessoas, e 

dificultando a mobilidade das mesmas. 

Ataques aos direitos da população. 

A habitação é outro problema, em especial na Freguesia do Vale da Amoreira. O IHRU possui várias casas 

vazias e desocupadas e não as atribui a ninguém, colocando em muito má situação algumas famílias e 

provocando o aumento de pessoas sem tecto. Podia e devia fazer contratos com essas pessoas e cumprir 

com as funções para o qual foi criado. 

A justiça tão mal tratada e com nova anunciada reforma que afasta as pessoas dos tribunais, encerrando-os 

ou reduzindo-os a uma secção, como é intenção com o Tribunal da Moita. 

A política de direita resume-se assim ao corte, à extinção e à degradação por oposição a uma política de 

esquerda de progresso e construção que fomente a igualdade e a justiça.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Antes de iniciar o período da ordem do dia questionou se algum membro pretendia intervir. 
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Sr. Carlos Albino do PS 

Quis ser informado sobre qual o destino da petição, que foi entregue no dia 19 de novembro, referente ao 

IMI, e se o mesmo foi em conformidade com a lei. 

 

Sr. Luís Chula do PS 

Disse que esta sua intervenção se prende com o entendimento que o senhor presidente da assembleia teve 

no decorrer da intervenção do Sr. Staline Rodrigues porque, normalmente, e isto depende de pessoa para 

pessoa, no argumentário que pretendem utilizar para discutir alguma coisa nesta sala, podem fazê-lo de 

uma forma mais rápida ou de uma forma mais circular, dependendo das atribuições e capacidades de cada 

orador, mas tirar conclusões a meio do percurso de que a condução das ideias e a explanação dessas 

mesmas ideias está fora do contexto do que está em discussão, parece-lhe que podem correr o risco de se 

cortar a palavra, o que julga não ser salutar para o bom andamento dos trabalhos. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Afirmou não ter sido essa a sua intenção. 

Sobre a petição informou que a mesma foi registada e arquivada nos serviços uma vez que se referia a um 

ponto da ordem de trabalhos que foi objeto de decisão por parte da assembleia. Não tem mais nenhum 

dado nem consegue responder se de facto foi cumprida a lei, e que lei, pelo que vai saber o caminho que, 

porventura, teria de ser feito do ponto de vista legal. Mais disse ter deduzido que, uma vez que a petição foi 

feita no sentido de alteração do IMI, a partir da altura em que a assembleia municipal decidiu aquele que 

seria o valor do IMI, a petição seria de arquivar, todavia ir-se-á inteirar do assunto. 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Regimento da Assembleia Municipal da Moita 

 

“Dando cumprimento à alínea d) do artigo 6º do Regulamento da Comissão Intermunicipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios de Barreiro e Moita, propomos que seja designado Manuel Joaquim Rafael de 

Almeida graúdo, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, para integrar a referida comissão.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que houve uma reunião da comissão permanente com vista à elaboração do regimento, com a 

ausência de alguns membros por razões de saúde. Posteriormente o documento foi remetido por email para 

análise e eventual realização de nova reunião da comissão, o que não sucedeu. 

Mais disse que o regimento mantém o seu princípio e estrutura, sendo que as alterações presentes na 

proposta são, na sua maioria, de adaptação à lei nº75/2013. Houve ainda algumas correções e no atual 

ponto 3 do art. 28º houve um ajuste na linguagem que, segundo os membros da comissão, o clarificou 

melhor. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos. 
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2 – Autorização Prévia no âmbito da lei dos Compromissos e pagamentos em atraso – Lei nº8/12, de 

21 de Fevereiro 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 08/01/2014: 

 

“Considerando que o disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8.06, determina que a abertura de 

procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou 

em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de 

locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, 

não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58, em cada um dos anos económicos seguintes 

ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando, também, a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21.02, que aprovou as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, que dispõe que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira 

com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando, ainda, que no anterior mandato a Assembleia Municipal da Moita, sob proposta da Câmara 

Municipal, deliberou em sessão realizada em 29.06.2012, emitir autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, e que essa deliberação terá cessado com o 

novo mandato autárquico, existe a necessidade de solicitar novamente a referida autorização à Assembleia 

Municipal. 

Assim, com vista à simplificação e celeridade processuais, à semelhança do que aconteceu no mandato 

autárquico anterior e procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades do Setor 

Público Administrativo, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere: 

1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, emitir 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, 

nos casos seguintes: 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá 

fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21.02, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas. 

3. O regime de autorização ora proposto aplica-se à Câmara Municipal relativamente a todas as assunções 

de compromissos, desde que respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a 

assumir ou que tenham produzido efeitos a partir de 14 de outubro de 2013. 
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4. Doravante em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal será apresentada informação da 

qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora 

se propõe.” 

 

 

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 a proposta apresentada repete algo que já aconteceu anteriormente, a partir do momento em que 

a chamada lei de compromissos entrou em vigor e, basicamente, reporta-se ao pedido de uma autorização 

genérica para aprovar despesas plurianuais. O enquadramento é o de que as despesas plurianuais, 

designadamente com a aquisição de bens e serviços através da locação com opção de compra, da locação 

financeira, da locação venda, ou compra a prestações, tem de ser efetivada com uma prévia aprovação da 

assembleia municipal. Face ao pequeno número de vezes que as assembleias municipais ordinariamente 

reúnem em cada ano, sendo que a não existência de uma autorização genérica poderia introduzir atrasos 

significativos no desenvolvimento dos procedimentos, vêm pedir autorização para que estas aquisições 

possam ser feitas, salvaguardando aquilo que são naturalmente os elementos e as deliberações mais 

importantes que o órgão assembleia municipal toma, designadamente a aprovação de projetos ou ações 

previamente aprovados nas GOP, não ultrapassando o limite dos € 99.759 e que os mesmos cumpram 

todos os procedimentos legais para as aquisições de serviços que a lei define. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezassete votos da CDU; nove 

abstenções, sendo seis do PS, uma do BE, duas do PSD. 

 

 

3 - Proposta de adjudicação e autorização para a realização da despesa – Nomeação de Auditor 

Externo 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 08/01/2013: 

 

“O n.º 3 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, estabelece que as autarquias locais deverão 

remeter ao órgão deliberativo os documentos de prestação de contas juntamente com a certificação legal 

das contas e o parecer sobre as mesmas, apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de 

revisores oficiais de contas. 

Com o intuito de seleccionar um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas 

para certificar e auditar as contas do Município, relativo aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, foi 

desenvolvido um procedimento por ajuste direto, que terminou no passado mês de outubro. 

Deste modo, por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 18 de Setembro de 2013, e nos 

termos das disposições conjugadas do artigo 36º e 38º, ambos do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, 

revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro e posteriormente alterado pela Lei n.º 
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3/2010, de 27 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, foi autorizado o 

desenvolvimento de um novo “Procedimento de Ajuste Direto”, procedimento este que visa a seleção de 

Auditor externo para prestação de serviço, no âmbito da revisão legal de contas, pelo período de 36 meses, 

conforme artigo 48.º do Código dos Contratos Públicos, tendo sido convidado a apresentar proposta a 

“Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Sebastião e Santos, SROC”. 

Da análise efetuada à proposta apresentada, concluímos que a mesma se apresenta de acordo com o 

definido no caderno de encargos, tendo também sido apresentada a documentação exigida nos termos do 

art.º 57º do decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 278, de 2 de 

Outubro e posteriormente alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 

de Dezembro. 

Em conformidade com o art.º 125º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, revisto e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro e posteriormente alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril e 

pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, não se elaboram relatório preliminar e final. 

Nos termos da alínea a) do nº.1 do art.º 94º do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, revisto e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro e posteriormente alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril 

e pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, e uma vez que a despesa é superior a €10.000, é 

obrigatório a celebração de contrato escrito.  

Assim e atendendo a que foram cumpridas as formalidades legais aplicáveis, propõe-se o seguinte: 

1 - Ao abrigo da alínea a) do nº 1 do art.º 18º, conjugado com o artigo 29º, ambos do Decreto-Lei nº 197/99, 

de 8 de Junho, assim como o nº.1 do artigo 76º do Decreto-Lei nº.18/2008, de  29 de Janeiro, revisto e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro e posteriormente alterado pela Lei n.º 3/2010, 

de 27 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, a adjudicação da prestação de 

serviços à empresa “Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Sebastião e Santos, SROC.” e 

autorização para a realização da despesa no montante de €18.000,00 (Dezoito mil euros) + IVA à taxa 

legal em vigor o que perfaz o valor global de €22.140,00 (Vinte e dois mil cento e quarenta euros); 

2 - Delegar, ao abrigo do n.º 1, do artigo 109.º, do Código dos Contratos Públicos, a competência no 

Presidente da Câmara Municipal para aprovar a minuta do contrato decorrente do presente 

procedimento, prevista no n.º 1, do artigo 98.º, do mesmo diploma. 

Por último, e dado que o auditor externo é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara, propõe-se ainda que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal 

nos termos do n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro”. 

 

 

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 também esta proposta repete propostas anteriores e que se prende com a necessidade das 

contas do município serem certificadas por um Revisor Oficial de Contas, neste caso por um auditor 

externo, e o que se propõe é a contratação desse mesmo auditor externo pelo valor e prazo referidos. 

Adiantou que este auditor é a pessoa que já trabalha com o município há alguns anos e, dado o seu 
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conhecimento do funcionamento do município bem como o seu trabalho, que até agora tem sido de estrito 

profissionalismo e competência, consideram que se deve manter este contrato. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos a favor, sendo 

dezoito da CDU, dois do BE; nove abstenções, sete do PS, duas do PSD. 

 

 

4 - Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita; 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 12/02/2014: 

 

“O Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, produziu significativas alterações ao quadro normativo aplicável 

no que concerne aos procedimentos de controlo prévio e à regulação das condições em que é feita a 

afixação de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público, que detendo objetivos de 

simplificação e desburocratização, eliminam em algumas situações, a necessidade de licenciamento ou 

procedimento autorizativo. 

Atendendo a estas alterações legislativas, assume extrema relevância a elaboração e concretização de um 

repositório de normas que venha objetivar de forma coerente os princípios essenciais relativos às condições 

de ocupação e utilização do espaço público e de afixação de mensagens publicitárias, motivo este que 

presidiu à elaboração do Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da 

Moita. 

Em 4 de dezembro de 2013 a Câmara Municipal da Moita aprovou submeter o projeto de Regulamento de 

Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a 

contar da data da sua publicação no Diário da República, a audiência de interessados, ouvindo as entidades 

representativas dos interesses em causa, nos termos do artigo 117.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, retificado pelas 

Declarações de Retificação n.os 265/91, de 31 de dezembro e 22-A/92, de 29 de fevereiro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 

janeiro e pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho e Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 118/97, de 19 de 

fevereiro e 636/2013 de 21 de outubro, e a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do mesmo 

diploma. 

Neste âmbito foram ouvidas as seguintes entidades representativas dos interesses afetados: Associação do 

Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal; Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Junta da União das 

Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Junta da União de Freguesias do Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos, Junta de Freguesia da Moita; APEPE – Associação Portuguesa de Empresas de 

Publicidade Exterior; Direção Geral do Património Cultural; Estradas de Portugal, S. A.; Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P.; Turismo de Portugal, I. P.; Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas; Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração 

e Similares de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente, Associação de Comércio, Indústria e Serviços do 

Barreiro e Moita, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e REFER – Rede Ferroviária 

Nacional. 
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Participaram na consulta pública, mediante a apresentação de contributos as entidades externas Turismo 

de Portugal, I. P., Polícia de Segurança Pública e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

tendo estas emitido parecer favorável ao Regulamento e a Direção Geral do Património Cultural que emitiu 

parecer favorável condicionado. 

Na sequência dos contributos prestados e após a sua análise foi alterado o n.º 3 do artigo 19.º. 

Assim, propõe-se que: 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, nos 

termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 114.º a 119.º do CPA, do Decreto-Lei n.º 

48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, e da Lei n.º 97/88, de 17 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de abril, o 

Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita, em anexo à presente 

proposta e que dela faz parte integrante. 

Anexo: Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita.” 

 

 

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 a elaboração deste regulamento surge na sequência da entrada em vigor do decreto-lei 

nº48/2011, vulgo “Licenciamento Zero”. Visa essencialmente proceder à criação de normas e princípios 

relativos às condições de ocupação e utilização do espaço público, de afixação de mensagens publicitárias 

e procura também estabelecer critérios no âmbito do licenciamento e fiscalização de ocupação do espaço 

público e da atividade publicitária, naquilo que é competência da câmara municipal. 

A criação deste decreto-lei serviu não só para reduzir encargos administrativos para os cidadãos e 

empresas, mas também para isentar qualquer controle prévio administrativo pela afixação e inscrição de 

mensagens publicitárias de natureza comercial, ou seja, no caso das grandes superfícies e postos de 

abastecimento que estejam instalados no concelho, a câmara municipal deixa de poder cobrar publicidade 

neles instalada porque se encontram em espaço privado. Quanto muito, estes mesmos estabelecimentos, 

poderão fazer uma comunicação à câmara municipal. 

Para uma melhor clarificação, e a título de exemplo, informou que em 2013 o Continente na Moita pagou à 

câmara municipal cerca de € 9.400. Neste momento, com esta nova lei, pagará aproximadamente € 100. 

Mais disse que em 2013 a receita referente à publicidade foi de € 75.000, para o presente ano prevê-se que 

esta mesma receita, com muito boa vontade, não ultrapasse os € 5.000, pelo que a criação desta lei serviu 

não para o comércio local nem para o pequeno comércio, mas meramente para os grandes grupos 

económicos. 
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Concluiu referindo que foi necessário elaborar um regulamento que fosse de encontro a este decreto-lei, e 

em cujo processo foram ouvidas diversas entidades e executados diversos procedimentos legais e que, no 

âmbito da consulta pública, participaram entidades externas como o Turismo de Portugal, a Polícia de 

Segurança Pública e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas que emitiram parecer 

favorável. A Direção Geral do Património Cultural emitiu parecer favorável condicionado que, após análise, 

deu origem à alteração do nº3 do art. 19º. 

 

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

 

 

5 - Projeto de Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita; 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 

em 12/02/2014: 

 

“O Regulamento de Taxas do Município da Moita (doravante designado por RTMM) foi aprovado pela 

Assembleia Municipal em 11 de dezembro de 2009. 

Tendo sido posteriormente alterado pela deliberação da Assembleia Municipal tomada na sessão ordinária 

realizada em 28 de dezembro de 2012, na sequência da publicação dos Decretos-Leis n.º 48/2011, de 01 

de abril, n.º 110/2012, de 21 de maio e n.º 204/2012, de 29 de agosto e pelas deliberações da Assembleia 

Municipal tomadas nas sessões de 22 de fevereiro de 2013 e de 03 de setembro de 2013. 

Atendendo às alterações legislativas decorrentes do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril e da Lei n.º 

27/2013, de 12 de abril, que resultaram na elaboração do Regulamento de Ocupação de Espaço Público e 

Publicidade do Município da Moita e na aprovação pela Assembleia Municipal, em 3 de setembro de 2013, 

do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária do Município da Moita mostra-se 

necessário proceder-se à alteração do RTMM, alterando e criando novas taxas quer no âmbito da ocupação 

do espaço público quer decorrentes das alterações à atividade de comércio a retalho não sedentária 

exercida por feirantes e vendedores ambulantes. 
 

Em 4 de dezembro de 2013 a Câmara Municipal da Moita aprovou submeter o projeto de Alteração do 

Regulamento de Taxas do Município da Moita, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da sua 

publicação no Diário da República, a audiência de interessados, ouvindo as entidades representativas dos 

interesses em causa, nos termos do artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, retificado pelas Declarações de Retificação n.os 

265/91, de 31 de dezembro e 22-A/92, de 29 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro e pela Lei n.º 30/2008, de 10 de 

julho e Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 118/97, de 19 de fevereiro e 636/2013 de 21 de outubro, e a 

apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do mesmo diploma. 

Neste âmbito foram ouvidas as seguintes entidades representativas dos interesses afetados: Associação do 

Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal; Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Junta da União das 

Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Junta da União de Freguesias do Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos, Junta de Freguesia da Moita; APEPE – Associação Portuguesa de Empresas de 

Publicidade Exterior; Direção Geral do Património Cultural ; Estradas de Portugal, S. A.; Instituto da 
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Mobilidade e dos Transportes, I. P.; Turismo de Portugal, I. P.; Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas; Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração 

e Similares de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente, Associação de Comércio, Indústria e Serviços do 

Barreiro e Moita, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e REFER – Rede Ferroviária 

Nacional, Federação Nacional das Associações de Feirantes e Associação de Vendedores Ambulantes 

Portugueses. 

Participaram na consulta pública, mediante a apresentação de contributos as seguintes entidades externas: 

Estradas de Portugal, S.A., Polícia de Segurança Pública e Direção Geral do Património Cultural, tendo 

emitido parecer favorável ao Regulamento. 

Assim, propõe-se que: 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, nos 

termos dos artigos 112.º n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas b) e g) do n.º 1 

do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 114.º a 119.º do CPA, no n.º 1 do artigo 8.º 

da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008 de 31 de dezembro e pela Lei n.º 

117/2009, de 29 de dezembro, nos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, do 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, e da Lei n.º 

27/2013, de 12 de abril, a Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, em anexo à presente 

proposta e que dela faz parte integrante. 
 

Anexo: Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita.” 

 

 

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 

Informou que este projeto de alteração surge na sequência da elaboração do regulamento votado no ponto 

anterior, bem como do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária do Município da 

Moita, aprovado pela assembleia municipal no mandato anterior, em 3 de setembro de 2013, que 

determinaram o pagamento de taxas que não se encontravam previstas no presente regulamento, pelo que 

houve necessidade de se proceder à criação de taxas no capítulo da ocupação do domínio público e no 

capítulo da publicidade. 

Mais disse que, ultrapassados que foram todos os procedimentos legalmente estabelecidos, foram ouvidas 

diversas entidades e, no âmbito da consulta pública, a Estradas de Portugal, a Polícia de Segurança Pública 

e a Direção Geral do Património Cultural, participaram e emitiram parecer favorável à alteração agora 

proposta. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, dois do BE; dez abstenções, sendo oito do PS, duas do PSD. 
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6 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos; 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 19/02/2014: 

 

“Há mais de vinte anos que a delegação de competências nas juntas de freguesia do Município da Moita é 

um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e oportuna em razão das 

necessidades das comunidades locais. 

Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 

papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 

problemas e intervenção na sua solução. 

Desta feita, à luz da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 

Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 

de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade interinstitucional, 

a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis 

contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das freguesias na promoção da 

democracia participativa. 

Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 

são um singelo mas significativo contributo do Município da Moita a favor da descentralização e 

democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 

direito de participação das populações. 

Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 

1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União de Freguesias 

de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 133º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro; 

2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na União de Freguesias de Gaio-

Rosário e Sarilhos Pequenos nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 132º e 133º da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

Mais se propõe que nos termos da alínea m) do nº1 do art. 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, os 

projetos de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e de Execução de Competências 

Delegadas na União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, sejam submetidos, para efeitos 

de autorização, a deliberação da 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 dizer que falar de delegação de competências nas juntas de freguesia no concelho da Moita, 

como de muitos outros concelhos, é falar de um processo que tem mais de duas décadas de 

implementação, que se mantém, e que tem dado comprovadas provas de que corresponde a uma efetiva 

melhoria do serviço que é oferecido às populações, porque as competências delegadas pela câmara 
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municipal são acompanhadas dos meios necessário para a sua efetivação, ao contrário das delegações do 

governo no poder local, o que frequentemente tem acontecido. 

Esta delegação de competências corresponde de facto à possibilidade de beneficiar da proximidade e da 

simplicidade de procedimentos que é possível numa junta de freguesia para responder mais rapidamente a 

um tipo de atuação e de necessidade, que é muito objetivo e tem um caráter muito específico. É por isto 

que estas competências de conservação de escolas, de conservação de mobiliário urbano, de conservação 

de pavimentos pedonais, são efetivamente bem exercidas pelas juntas de freguesia e, aliás, melhor 

exercidas do que aquilo que era possível fazer através dos serviços da câmara que, pela sua própria 

dimensão e maior complexidade, têm por vezes mais lentidão em dar algumas respostas. 

Por tudo isto, têm mantido ao longo dos anos esta delegação de competências, acrescida de uma outra que 

tem uma origem diferente e que se prende com o facto de considerarem que é muito importante a 

proximidade entre as juntas de freguesia e o movimento associativo das respetivas freguesias. Com os 

meios próprios das juntas e com aquilo que é a distribuição de verbas feita através do OE, seria impossível 

às juntas de freguesia terem a mínima capacidade de apoiarem as atividades das suas associações. 

Portanto entendem, e há muito anos que o vêm fazendo, delegar parte da capacidade de apoio da câmara 

municipal ao movimento associativo nas freguesias para que, também aí, se beneficie dessa proximidade 

que este órgão de poder autárquico mais perto das populações permite. 

Mais informou que o que ocorreu de diferente em relação ao que vinha ocorrendo nos últimos 3 ou 4 

mandatos é que houve uma alteração à lei de competências, ou seja, a lei nº75/2013 veio introduzir 

diversas alterações às competências das freguesias, das câmaras municipais um pouco, e veio introduzir 

aquelas más novidades relativas às Áreas Metropolitanas e às Comunidades Intermunicipais, mas que não 

são para aqui chamadas. 

No que diz respeitos às freguesias veio de facto introduzir algumas alterações que obrigaram a readaptar, a 

refazer esta delegação de competências, que agora não assenta num único protocolo como antes 

acontecia, mas terá de passar a assentar em dois contratos: um de execução de competências delegadas, 

que se aplica às competências referentes à conservação de escolas e de mobiliário urbano; e um contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se aplica às competências de apoio ao movimento 

associativo e de conservação de áreas de circulação e fruição pedonal. 

Mais disse que a diferença reside de facto na forma, porque em relação ao conteúdo as competências que 

são delegadas são as que já vinham sendo delegadas e que, em relação ao envelope financeiro desta 

transferência, também se mantiveram as verbas praticadas em 2013. 

Quis ressalvar que existe uma união de freguesias e uma freguesia que têm uma especificidade em relação 

àquele que é o corpo central da delegação de competências igual para as quatro freguesias e que é, no 

caso da união de freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, a manutenção da praia do Rosário e, no 

caso da freguesia de Alhos Vedros, a manutenção do desativado cemitério de Alhos Vedros. 

Concluiu dizendo que, pelas razões inicialmente indicadas, pensam que esta é uma boa opção, uma opção 

necessária, benéfica para a população, e pensam também que não existem condições para que a 

delegação de competências vá além daquilo que aqui é proposto. São condições da própria capacidade das 

juntas de absorverem mais competências e mais atribuições com os meios de que dispõem e, por outro 

lado, também condições por parte da câmara para poder delegar mais competências e aumentar o seu 

esforço financeiro nesta área. 
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Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Secretário da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Jorge Silva 

Disse que o executivo da junta se congratula com esta assinatura e com o esforço da câmara para manter a 

delegação de competências. Sabendo que neste momento as dificuldades são enormes, como se viu há 

pouco em relação à aprovação de taxas em que ficou provada a redução de verbas para a câmara, 

parabenizou a câmara pelo exemplo de eficácia por manter a dignidade das freguesias delegando estas 

competências. 

Considera que é efetivamente o possível, compreende que não pode ser melhor e fica muito satisfeito por 

se garantir aquilo que foi dito na campanha eleitoral: manter os protocolos de delegação de competências. 

Sabendo que a política deste governo é destruir o poder autárquico, julga que aqui se demonstra, mais uma 

vez, que a vereação mantém aquilo que é o reforço e vai de facto contra natura à política deste governo. 

Concluiu parabenizando a câmara porque desta forma estão a desenvolver cada vez melhor o concelho, 

através da proximidade das freguesias à população, uma vez que são estas as primeiras a tentar solucionar 

os problemas, e compreendem que a câmara pela sua dimensão e esforço que, ao delegar estas verbas, 

demonstra o respeito que tem pelas juntas de freguesia. Por isto o seu obrigado. 

 

Sr. Luís Morgado do BE 

Ao invés de tudo o que referiu aquando da recomendação do BE, no período anterior à ordem do dia, este é 

um motivo de que se orgulha por pertencer ao município da Moita e ainda por cima membro desta 

autarquia. A Moita foi pioneira na descentralização de competências para as juntas de freguesia, cujo 

excelente exemplo foi seguido pela maioria, senão a totalidade, dos municípios em Portugal. Aqui está uma 

questão positiva, que naturalmente o orgulha, e que julga que deve ser enfatizado. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos. 

 

 

7 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia de Alhos Vedros; 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 19/02/2014: 

 

“Há mais de vinte anos que a delegação de competências nas juntas de freguesia do Município da Moita é 

um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e oportuna em razão das 

necessidades das comunidades locais. 

Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 

papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 

problemas e intervenção na sua solução. 

Desta feita, à luz da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 

Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 

de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade interinstitucional, 

a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis 
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contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das freguesias na promoção da 

democracia participativa. 

Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 

são um singelo mas significativo contributo do Município da Moita a favor da descentralização e 

democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 

direito de participação das populações. 

Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 

1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Alhos 

Vedros nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 133º da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro; 

2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na Freguesia de Alhos Vedros nos 

termos e para os efeitos do disposto nos artigos 132º e 133º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

Mais se propõe que nos termos da alínea m) do nº1 do art. 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, os 

projetos de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e de Execução de Competências 

Delegadas na Freguesia de Alhos Vedros, sejam submetidos, para efeitos de autorização, a deliberação da 

Assembleia Municipal.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos. 

 

 

8 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 19/02/2014: 

 

“Há mais de vinte anos que a delegação de competências nas juntas de freguesia do Município da Moita é 

um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e oportuna em razão das 

necessidades das comunidades locais. 

Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 

papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 

problemas e intervenção na sua solução. 

Desta feita, à luz da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 

Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 

de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade interinstitucional, 

a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis 

contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das freguesias na promoção da 

democracia participativa. 

Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 

são um singelo mas significativo contributo do Município da Moita a favor da descentralização e 

democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 

direito de participação das populações. 

Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 
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1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União de Freguesias 

de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 133º da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro; 

2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na União de Freguesias de Baixa 

da Banheira e Vale da Amoreira nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 132º e 133º da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

Mais se propõe que nos termos da alínea m) do nº1 do art. 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, os 

projetos de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e de Execução de Competências 

Delegadas na União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, sejam submetidos, para 

efeitos de autorização, a deliberação da Assembleia Municipal.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos. 

 

9 - Contratos de Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de 

Competências na Freguesia de Moita; 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 19/02/2014: 

 

“Há mais de vinte anos que a delegação de competências nas juntas de freguesia do Município da Moita é 

um instrumento de relevante eficácia, permitindo uma resposta mais célere e oportuna em razão das 

necessidades das comunidades locais. 

Isto porque entendemos que a freguesia é o primeiro degrau do edifício do Poder Local assumindo um 

papel privilegiado resultante da sua maior proximidade às populações e da sua direta apreciação dos 

problemas e intervenção na sua solução. 

Desta feita, à luz da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os projetos de Contratos de 

Execução de Competências Delegadas e Interadministrativos de Delegação de Competências nas Juntas 

de Freguesia, tendo presente a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade interinstitucional, 

a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis 

contribuindo, indiretamente, para a dignificação e reforço da centralidade das freguesias na promoção da 

democracia participativa. 

Os projetos de Contratos, que se anexam, e que agora se submetem a deliberação dos órgãos municipais 

são um singelo mas significativo contributo do Município da Moita a favor da descentralização e 

democratização das estruturas do Estado e da vida política, e é feito a favor dos interesses populares e do 

direito de participação das populações. 

Nesta medida propõe-se que a Câmara Municipal aprove: 

1- O projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Moita 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 133º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro; 

2- O projeto de Contrato de Execução de Competências Delegadas na Freguesia de Moita nos termos 

e para os efeitos do disposto nos artigos 132º e 133º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

Mais se propõe que nos termos da alínea m) do nº1 do art. 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, os 

projetos de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e de Execução de Competências 
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Delegadas na Freguesia de Moita, sejam submetidos, para efeitos de autorização, a deliberação da 

Assembleia Municipal.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos. 

 

 

10 - 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 

Para além dos aspetos mais correntes da gestão e da atividade da autarquia expressos no relatório, quis 

salientar algumas ações desenvolvidas neste início de ano e que pensa que devem ser relevadas. 

Uma delas tem a ver com o processo de luta que decorre contra aquilo que, infelizmente, já foi aprovado e 

que é a reforma judicial, que implica o esvaziamento do Tribunal da Moita. Como sabem foi feita uma ação 

junto do Tribunal, com a Delegação da Ordem dos Advogados, com um grande número de advogados que 

exercem no Tribunal da Moita e com muitos populares, para manifestar a oposição a esta pretensão do 

governo mas, como entretanto a lei foi aprovada, o passo que pretendem dar agora é o da subscrição de 

uma petição que está a circular e que se irá intensificar nos próximos dias, para recolher alguns milhares de 

assinaturas por forma a obrigar o plenário da Assembleia da República a, pelo menos, se pronunciar sobre 

esta maldade que está a ser feita à Moita, porque é de facto de isso que se trata, um grave prejuízo para a 

população da Moita que há muitos anos tinha a sua comarca, o seu tribunal, e que agora vai vê-lo limitado a 

um pequeno número de ações e vai ser obrigada a deslocar-se para o Barreiro ou para Almada para grande 

parte das ações que o tribunal anteriormente julgava. 

A outra ação que está a decorrer, e que considera de relevar, é o que chamaram o “Roteiro da Saúde”, que 

correspondeu a um processo que teve início ainda em dezembro em que percorreram todas as instalações 

de saúde, contactaram com todos os responsáveis da saúde do concelho à exceção de um, com a 

administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, com sindicatos, com responsáveis do Agrupamento de 

Centros de Saúde do Arco Ribeirinho – Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, com todos os centros de saúde 

e respetivas direções no concelho e com as comissões de utentes. Só ainda não obtiveram resposta da 

Administração Regional de Saúde a quem também solicitaram uma reunião. 

Neste périplo, e no resultado de todos estes contactos foi possível constatar, de uma maneira mais 

atualizada e direta, aquilo que é uma realidade infelizmente cada vez mais sentida pela população do nosso 

concelho, sendo que os números não são exatos uma vez que nem os próprios responsáveis os 

conseguem fornecer, mas estima-se que entre 15.000 a 20.000 utentes do concelho continuam sem médico 

de família, em todas as instituições de saúde existem falta de médicos, falta de enfermeiros, falta de 

auxiliares, os serviços do hospital do Barreiro têm os problemas que são bem conhecidos e que têm sido 

vastamente referidos pela demora de atendimento, pela falta de especialistas em consultas externas, e 

portanto o panorama geral é o da degradação do Serviço Nacional de Saúde, é o de um serviço cada vez 

pior prestado às nossas populações, pelo que entendem ser sua responsabilidade, em nome da população 

do concelho, defender um outro SNS junto de quem decide, do governo, dos responsáveis, dos gestores, 
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defender medidas que desde já deem resposta aos problemas mais prementes e que progressivamente 

reponham a qualidade que o nosso SNS já chegou a ter e que a nossa constituição define que deve ter. 

Por último, pretende relevar a presença que fizeram durante uma semana na freguesia de Alhos Vedros, no 

âmbito da reunião descentralizada da câmara, sendo que neste mandato vão fazer uma presença mais 

alargada, em que os vereadores com pelouro, os técnicos e a junta de freguesia estão, durante aqueles 

dias, a contactar diretamente com os atores locais, desde comissões de moradores, IPSS´s, ensino, 

empresas, enfim, tudo aquilo que em cada momento se considere oportuno e necessário, conhecer melhor, 

verificar in loco e sobretudo ouvir das pessoas aquilo que elas pensam sobre os seus problemas, as 

sugestões que têm para apresentar para a sua resolução, porque as pessoas conhecem, sentem e vivem, e 

têm de ter espaço e oportunidade para manifestar as suas opiniões, para dizer diretamente, cara a cara, a 

quem tem a responsabilidade de dar respostas e ouvir também cara a cara, da nossa parte, os 

condicionamentos que temos, aquilo que pensamos, aquilo que podemos fazer, e o que naquele momento 

acordamos fazer. 

Mais disse que esta iniciativa começou na freguesia de Alhos Vedros e que se vai prolongar, a cada dois 

meses, em todas as seis freguesias do concelho, porque como muitas vezes repetiram, não se conformam 

com a extinção das duas freguesias e tudo farão para que elas, o mais rapidamente possível, sejam 

repostas mas, enquanto não o são, agem e atuam com se elas existissem. 

 

Intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Disse que ao verificar no site da câmara municipal a indicação de que no dia 21 teria havido uma anomalia 

no abastecimento de água, gostaria de saber, por parte do executivo, o que aconteceu em concreto, visto 

que lhes chegaram relatos de pessoas que se sentiram indispostas depois de beber essa água, com ardor 

na garganta, entre outros sintomas, bem como relatos de cheiro a lixivia e de roupa que ficou manchada 

na máquina de lavar roupa, entre muitas outras situações. 

Em relação à Praceta 1º de Dezembro, perguntou qual foi o desenvolvimento, desde a última assembleia, 

salientando que os blocos de betão que rodeiam os canteiros estão todos partidos e danificados, bem 

como lhe chegaram relatos de que a clínica ali instalada também se queixa daquela situação e que o 

acesso não é condigno. Se calhar, visto estar ali uma clínica em que é feito o acesso por várias 

ambulâncias durante o dia, seria necessário alargar a entrada para facilitar o acesso dessas mesmas 

ambulâncias. 

Sobre a Rua dos Campinos em Alhos Vedros, que está completamente esburacada, bem como tem de um 

dos lados da rua um muro caído para a via pública, quis saber quais os esforços que estão a ser 

desenvolvidos para regularizar essa situação. 

Quanto à Rua Ary dos Santos, por ser do seu conhecimento que o presidente da câmara esteve lá há 

pouco tempo, porque aparece uma fotografia no Boletim Municipal, quis saber quais são os esforços que 

estão a ser desenvolvidos pela câmara para corrigir aquela situação, visto que os moradores daquela rua 

pagam IMI mas não têm saneamento básico, pagam IMI mas não têm uma estrada alcatroada, pagam IMI 

mas não têm passeio. 

Sobre o Pólo da Biblioteca Municipal situado na anterior freguesia do Vale da Amoreira, disse que o 

mesmo está completamente vandalizado, o piso está degradado, a fachada está completamente 
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vandalizada e escrita, enquanto que os edifícios e moradias da área envolvente foram todos pintados, ou 

seja requalificados pelos proprietários privados, que tiveram o cuidado de arranjar as suas fachadas e, no 

entanto, o imóvel da câmara municipal continua como estava, dando mau ambiente e um aspeto de 

degradação. 

Por último referiu-se à praça de táxis situada na Av. Almada Negreiros, no Vale da Amoreira, dizendo que 

os taxistas têm demonstrado a necessidade de ser construído um resguardo que permita que quem 

espera no verão se possa abrigar do sol e, no inverno, da chuva e do vento, oferecendo melhores 

condições. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que, por razões óbvias, está mais atento ao que se passa na sua terra, tem anotado alguns dos 

problemas que pensa vir a ter tempo para colocar nesta assembleia, mas hoje, e em primeiro lugar, quer 

referenciar esta atitude positiva da câmara de proporcionar aos membros da assembleia uma forma de 

trabalho que não tinham antes, que crê não ter a ver com o facto de ter referido um artigo cujo título era “As 

Assembleias Municipais não pedem, ordenam!”, porque não está aqui para ordenar, mas para dizer que 

está simpaticamente agradado com esta forma de trabalho. 

Porque faz parte da Comissão Permanente de Planeamento e Urbanismo, tem procurado informar-se sobre 

esta matéria e leu o relatório que está, ou esteve, exposto no edifício do ex-Grémio, e ficou surpreendido 

com alguns dos factos que constam naquele documento muito bem elaborado e que merece a sua atenção 

e a de todos os presentes, uma vez que têm o mesmo objetivo. Mais disse ter ficado surpreendido ao saber 

através dos técnicos presentes, e por se tratar de um documento em discussão pública, que foi a única 

pessoa que se deslocou ali para observar aquele documento. 

O concelho da Moita, se não foi o primeiro foi o segundo a apresentar o seu plano diretor, o que foi de 

extrema importância. Considera que um plano diretor está para um concelho um pouco como a constituição 

está para o país. Estão aqui definidas orientações presentes e futuras, e na sua análise o que verifica é que 

as próprias alterações no país, no que diz respeito ao capítulo de tudo o que se relaciona com a habitação, 

e outros bem evidentes no nosso concelho, perspetivam que o plano diretor está completamente 

desatualizado, e isto considerando inclusivamente o que consta no próprio relatório. São referidos alguns 

aspetos neste relatório que, como sabem, resulta dos primeiros dois anos da entrada em vigor do respetivo 

plano diretor que data de 2010, e que lhe parecem preocupantes, pelo que vai ler aqueles que lhe parecem 

de maior importância. 

Na pág. 10 referiu “Agentes de Mudança – É condição necessária para um processo alargado de divulgação 

da informação um amplo debate com ampla participação da população, agentes culturais, escolas, 

organizações sociais, empresas e investidores, coletividades e associações”, tendo salientado a referência 

à importância da participação da população nesta matéria. 

Na pág. 11 referiu “Promover a relocalização, reconversão e modernização das áreas industriais em 

declínio”. 

Na pág. 12 referiu “controlar a ocupação urbana e processos descontrolados de loteamentos e de 

construção clandestina”, cujo tema lhe é muito caro e, porque na sua apreciação atual existem hoje mais 

bairros clandestinos que se chamam bairros de génese ilegal, perguntou qual o número exato que vem 

inclusive referido no plano e que são 21. 
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Depois apontou ”motivo de conflitualização e focos de tensão entre população e município” como um dos 

mais problemáticos e difíceis de resolver do ponto de vista do ordenamento do território. 

Depois continua “conter e inverter a tendência para a fragmentação resultante das urbanizações de génese 

ilegal com base em loteamentos desarticulados”. 

Mais à frente “A estruturação e consolidação das áreas urbanas será realizada através do preenchimento 

dos espaços vazios, com habitação e equipamentos coletivos, e da renovação das antigas fábricas de Alhos 

Vedros”. 

Depois disse que, referindo-se naturalmente à parte dos bairros clandestinos entre outras coisas, a si lhe 

parece um bocado utópico mas que é a realidade, “Chão Duro, Remoa e Pinhal da Areia”, “loteamentos de 

origem ilegal” e “usos não compatíveis”, o que significa a introdução de áreas industriais e comerciais dentro 

de zonas antigas, com habitação, e como tal podemos considerar usos incompatíveis, com os problemas 

que daí resultam. 

Na pág. 19 referiu “a intervenção marcante”, “demolição marcante do antigo dique” e “a construção do novo 

açude e porta-de-água”, “programa POR da Administração do Porto de Lisboa veio resolver a deficiência de 

construção do antigo dique”. Este problema, e naturalmente o problema do cais de Alhos Vedros, é uma 

matéria que tem a intenção de, oportunamente, trazer a esta assembleia. 

Depois continua fazendo uma referência à estimativa de evolução demográfica, que para 2015 era de 

80.900 habitantes, e considerou que esta é de facto preocupante. Atendendo a que, segundo o Censos de 

2011, existem no concelho cerca de 5.006 fogos devolutos, e conforme já teve oportunidade de referir 

aquando da apresentação feita pelos técnicos da «Área de Reabilitação Urbana “Alhos Vedros Centro”», 

este factor tem de ser tomado em consideração dado o número de fogos que temos hoje. 

A construção de habitação na década de 90 era de 500 fogos/ano, de 2001 a 2011 reduziu para 70 

fogos/ano e hoje, segundo a informação que tem, é muitíssimo mais baixa, quadro que não se prevê alterar 

no futuro, dito pelos próprios técnicos. 

Na pág. 32 referiu “a importância das consultas públicas são ações fundamentais para levar o cidadão a 

pensar em comunidade”. Esta é uma das questões que têm sido colocadas com alguma frequência e 

gostaria que os cidadãos se preocupassem mais com o nosso concelho. 

Na pág. 34 “o crescimento contínuo do concelho durante o século XX e uma clara inversão na última 

década”, o que quer dizer que este concelho tem um crescimento ao longo de cem anos e que nós, por 

nosso azar e sem que seja culpa nossa, assistimos então a uma regressão na última década. 

Sobre a evolução populacional referiu um crescimento de 3,6% entre 1991 e 2001 para um decréscimo 

atual de 2,11%, com uma perda de 1420 habitantes, o que acontece pela primeira vez nos últimos cem 

anos. 

Concluiu dizendo que, segundo o seu pensamento, esta matéria é de apreensão e de preocupação, pelo 

que o que gostaria, dada a situação deste preocupante diagnóstico, era que a câmara proporcionasse um 

debate público e amplo sobre esta matéria. Para o efeito, dado que a câmara e o seu presidente vêm 

dizendo publicamente que querem aproximar a população da autarquia, propôs a realização de dois 

grandes debates públicos, um sobre o ordenamento do território e outro sobre o estado geral do concelho. 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Fez uma sugestão à câmara municipal no sentido de procurar resolver o problema da passadeira elevada 

na Rua Bordalo Pinheiro, no Vale da Amoreira, freguesia que pretendem que nunca mais volte a ser. 
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Parece-lhe que a obra não foi bem executada e mal chove a água fica toda lá retida, pelo que agora que 

vem aí o bom tempo, por julgar não ser uma intervenção com um custo elevado e até por uma questão de 

brio, seria pertinente que a câmara tentasse resolver a questão. 

Por último disse que por várias vezes acontecem “apagões” em várias zonas do Vale da Amoreira, sendo 

que esta semana, na Rua Bordalo Pinheiro, pelo menos seis candeeiros estavam apagados, na praceta 

onde mora e também na Rua João Villaret, por vezes isto acontece, pelo que solicitou que a câmara 

interviesse junto da EDP atendendo a que, entre outras coisas, trata-se da segurança da população e 

porque a EDP não está tão perto da população quanto deveria estar, até porque esta economia de mercado 

afastou a EDP. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Referiu que no mandato anterior foi aprovado na assembleia o regulamento das hortas urbanas, onde 

praticamente todos concluíram da dificuldade, até pelos tempos em que vivemos de crise, na sua 

implementação, pelo que perguntou ao presidente da câmara em que ponto está esse trabalho que terá de 

ser feito, sendo que está informada em relação ao Vale da Amoreira à Quinta da Fonte da Prata. 

Questionou também sobre as casas devolutas e degradadas no concelho, se têm um levantamento das 

consequências no concelho, especialmente a nível habitacional, atendendo às condições de mau tempo 

que vivemos. 

Por último, questionou qual o valor da verba do IMI que foi paga pelos munícipes da Moita. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Questionou o presidente da câmara sobre qual o sentimento com que recebeu a informação, em inúmeros 

órgãos da comunicação social, de mais um ranking que coloca o concelho da Moita no último lugar da 

qualidade de vida do distrito e no 229º a nível nacional. Se esta situação vista através de números já é 

grave, quando vista através de um gráfico em que se vê uma mancha em todo o litoral de concelhos mais 

desenvolvidos e, como é normal, no interior e sobretudo Beira Alta e Trás-os-Montes, essa mancha que do 

ponto de vista cromático é mais clara e que nos diz que são concelhos menos desenvolvidos e com menos 

qualidade de vida, e depois ao virar o olhar para a península de setúbal vemos a mesma mancha, 

branquinha, que releva a má qualidade de vida, e onde temos apenas o concelho da Moita. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Por não haver segunda ronda e não ter oportunidade de expressar a sua opinião depois da resposta que 

espera obter, porque segundo o que foi ouvindo dos relatos das pessoas e que têm recebido através das 

mais diversas plataformas, quer para o PS quer para a bancada do PS, julga não ter sido cumprido o art. 

22º, alª d), do decreto-lei nº236/98, que passou a citar “Deve ser difundida entre os consumidores avisos 

que a Direção do Conselho de Saúde determinar sobre as medidas de precaução para minimizar os efeitos 

do consumo da água no caso das situações referidas na alínea c) não se verificarem”. Mais citou a alª c) 

“Informar de imediato a Direção Concelhia de Saúde competente da ocorrência da situação de 

incumprimento dos valores máximos admissíveis dos parâmetros do anexo VI e de outras situações que 

comportem risco para a saúde pública.” 
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Sr. Eduardo Teixeira da CDU 

Nesta altura interrompeu o Sr. Carlos Albino dizendo que este está a fazer a pergunta e a dar a resposta. 

Após a interrupção solicitou um ponto de ordem à mesa. 

 

1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Informou o Sr. Eduardo Teixeira que não deve interromper um membro da assembleia que está no uso da 

palavra sem primeiro esclarecer que a questão que pretendia colocar era um ponto de ordem à mesa. Deu-

lhe a palavra, contudo sem pôr em causa a continuidade da intervenção do Sr. Carlos Albino. 

 

Sr. Eduardo Teixeira da CDU 

Pediu desculpa e disse que lhe parece que o que está a acontecer aqui é uma resposta a uma pergunta à 

qual ainda não foi dada oportunidade de resposta. Por essa razão julga que mais vale haver uma segunda 

volta para comentários. 

 

1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Disse que no uso que estava a fazer, porque o presidente da mesa da assembleia municipal não estava 

presente, pensa que a questão levantada pelo membro da CDU se justifica. Assim, em vez de se estar já a 

dar uma resposta, haverá a possibilidade de uma segunda volta caso se venha mesmo a justificar a sua 

existência. Mais disse que está a assumir isto por parte da mesa com o cuidado de todos os membros desta 

assembleia municipal também não usarem essa possibilidade para dilatar no tempo esta sessão. 

Deu então a palavra ao Sr. Carlos Albino. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Só quis dizer que esta observação era empírica, visto que o que pretendia era obter uma resposta que 

ainda não tinha e uma coisa não conflituaria com a outra. 

 

1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Começou por dizer que também se inscreveu para intervir porque tem algumas preocupações. Uma delas já 

aqui foi colocada e trata-se da questão do sabor da água, até porque foi criada uma oportunidade de lançar 

o pânico. Mais disse que o que notou no local onde reside é que a água sabia um pouco a mais a cloro, não 

tendo tido nenhum problema de saúde. 

Por outro lado deu os parabéns à câmara municipal por avançar com este novo método de auscultação e de 

maior proximidade com as populações que é importantíssimo, e sobretudo tentar cativar a população que 

fica mais informada sobre as difíceis condições económicas existentes, e pode participar mais ativamente 

na melhoria das condições de vida do concelho, podendo apresentar soluções que também possam ser 

exequíveis, sejam elas a curto, médio ou longo prazo. É sempre importante realçar esta atuação que a 

câmara municipal da Moita tem estado a ter neste mandato. 

Por não ter podido participar em algumas das ações não quis deixar de colocar duas notas de preocupação: 

uma sobre a possibilidade de, no ano em curso e neste mandato, continuarem as obras dos arranjos 

exteriores da Vila Verde; outra, quanto ao tratamento do arvoredo, designadamente na Rua João Rainho e 

em muitos outros locais, porque o melaço poder-se-á começar a sentir levando parte da população a tomar 

medidas que acabem por ser lesivas para as árvores. 
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Finalizou regozijando-se por aquilo que também aqui votou a favor, que são os contratos com as juntas e as 

uniões de freguesia, esperando que estas possam desenvolver o melhor trabalho. Desculpando-se perante 

todos aproveitou para, por ser de Alhos Vedros, dizer que a junta neste novo mandato tem correspondido a 

muitas das solicitações da população, tem estado a ter uma atuação muito boa, designadamente com 

alguns espaços de desporto para os jovens no Bairro Gouveia, bem como olhando para o património que é 

o cemitério desativado de Alhos Vedros. 

 

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 questão da água informou que na sexta-feira dia 21 foram detetados valores de desinfetante da 

água acima dos valores normais, valores esses que variam entre 0,4 e 0,6, tendo esse valor sido excedido e 

cuja medição foi de 1,8. Este excesso de hipoclorito de sódio, vulgo cloro, aconteceu na Baixa da Banheira, 

Alhos Vedros e Vale da Amoreira, que são abastecidos pela central de águas da Vinha das Pedras. Foram 

de imediato feitas análises à água tendo-se confirmado um valor elevado que não oferecia qualquer risco 

para a saúde pública. No próprio dia foram efetuados contactos com a Autoridade de Saúde que tomou 

conhecimento do acidente. A situação foi normalizada no final de sexta-feira, e assim se manteve durante o 

fim de semana, todavia na segunda-feira foram novamente detetados valores elevados de cloro, 

semelhantes aos de sexta-feira, tendo-se de imediato efetuado todas as manobras anteriormente 

executadas, esvaziamento dos reservatórios e das condutas, tendo a situação voltado a normalizar. 

Da análise dos incidentes, concluíram os técnicos em conjunto com o vereador do pelouro que acompanhou 

sempre esta situação, que na sexta-feira o motivo se deveu a uma avaria no equipamento doseador que foi 

de imediato substituído tendo por isso os serviços concluído que o problema estava sanado. Com a 

ocorrência de segunda-feira, o motivo encontrado para o problema foi de imediato colocado em causa. 

Assim e após despiste de todas as alternativas, análise às captações, às tubagens, verificação dos 

equipamentos, aperceberam-se que a injeção do desinfetante estava apenas a ser efetuada para uma das 

condutas que recebe três captações de água, em que duas delas se encontravam desativadas desde o ano 

passado. Concluiu-se portanto que sempre que a captação deixava de trabalhar existia uma acumulação do 

hipoclorito de sódio na tubagem que posteriormente era, e foi no presente caso, arrastado para a rede 

pública. Este problema foi sanado na segunda-feira, por volta das 23 horas, em que a última zona a ser 

resolvido foi a do Alto do Facho. 

Informou que a câmara municipal colocou no seu site e publicou nas redes sociais o seguinte “Devido a 

uma avaria no equipamento da Central de Águas da Vinha das Pedras, o nível de cloro na rede de 

abastecimento público de água às freguesias do Vale da Amoreira, Baixa da Banheira e Alhos Vedros 

registou um aumento, embora sem qualquer perigo para a saúde pública, conforme demonstrado pelas 

análises efetuadas de imediato.” 

Mais disse que, até ao momento, receberam três reclamações, sendo duas relativas a duas pessoas que 

passaram pelo hospital devido a mau estar e sabor na garganta. O outro caso é da mãe de um jovem que 
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diz ter colocado a roupa na máquina de lavar e que a mesma saiu manchada. Destas reclamações 

nenhuma teve qualquer efeito prático na saúde pública, sendo que uma o que pede é que a câmara 

municipal suporte a taxa moderadora no valor de €18,91, e uma outra que para além do pagamento da taxa 

moderadora solicita também o pagamento do medicamento prescrito pelo médico. 

Sobre este assunto disse que se tratou de um incidente, que na sua opinião foi prontamente resolvido pela 

câmara municipal, foi sempre acompanhado de perto pelos técnicos, pelo vereador e pelo presidente que 

esteve permanentemente informado sobre o que se estava a passar. 

Quanto à Praceta 1º de Dezembro disse que está na câmara há 12 anos e nunca recebeu qualquer 

reclamação. Com as suas novas funções com o pelouro do ambiente, em novembro de 2013, numa das 

deslocações que teve com o presidente da junta de freguesia da Baixa da Banheira e com uma técnica da 

câmara que os vinha alertando para umas árvores que lá estão, e nas quais brevemente irão atuar, e 

acompanhado pela diretora do departamento fizeram uma visita ao local e a questão que foi colocada pelo 

presidente da junta foi sobre a altura da lomba de acesso à praceta, uma vez que as ambulâncias e os 

carros batem com o chassis na lomba. Decidiu-se que muito em breve vão arranjar aquele acesso e cortar a 

árvore. Mais disse que a direção da clínica nunca mostrou qualquer desagrado em relação àquela situação, 

e que a reclamação que tem é do comandante dos bombeiros. 

Quanto à queda do muro na Rua dos Campinos, que dá acesso ao pavilhão José Afonso em Alhos Vedros, 

informou que o mesmo é privado, está devidamente identificado e a câmara está a resolver a situação. Em 

relação ao acesso informou que já tinha dito ao presidente da junta de freguesia de Alhos Vedros que este 

será objeto de intervenção durante as férias da páscoa, todavia não será, pelo menos para já, pavimentado 

em betuminoso. 

Sobre a Rua Ary dos Santos informou que ainda existe uma comissão de moradores, que vem do tempo em 

que a Lagoa da Pega era uma AUGI, que contactou a câmara que efetuou uma visita ao local e, no âmbito 

dessa visita, já está a ser dado seguimento à conversa tida com os moradores e está-se a olhar para o 

projeto de esgotos e pavimentação daquela rua. 

No que concerne à questão dos taxistas do Vale da Amoreira, disse ser um assunto que tem acompanhado 

ao longo dos anos, que estes têm vindo a mudar de local em função das suas próprias propostas, e que 

sempre foi dito que não será autorizado ou construído um abrigo. 

Sobre a questão das árvores informou que têm uma programação para a poda das árvores, estão 

atualmente no Vale da Amoreira, estiveram na Quinta da Fonte da Prata Velha e agora vão para a Quinta 

da Fonte da Prata nova, e com certeza chegarão à zona de Alhos Vedros e da Moita. 

No que toca às hortas municipais disse que neste momento estão a trabalhar no regulamento das hortas 

municipais que são as hortas que estão instaladas nos terrenos municipais. Mais disse que as hortas da 

Fonte da Prata, ou algumas da Vinha das Pedras, que estão em terrenos particulares, não fazem parte do 

regulamento aqui aprovado, o que não quer dizer que essas hortas não estejam a ser acompanhadas pela 

câmara municipal, pois estão a falar com as pessoas, têm um levantamento, e numa outra fase irão atuar. 

Quanto às hortas municipais disse que vão começar pelo Vale da Amoreira como têm dito, já têm pessoas 

no terreno a trabalhar nesta matéria e muito em breve irão fazer uma intervenção. 

Sobre a questão da EDP e dos “apagões” na Rua Bordalo Pinheiro disse ter tomado nota e que fará chegar 

esta reclamação. 

Quanto à degradação das paredes da biblioteca informou que há três anos foi alvo de uma intervenção e 

que, quando for possível, será novamente intervencionada, pois é o que fazem aos edifícios municipais que 
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vão sendo vandalizados. Aproveitou para informar que fizeram uma reunião com a Comissão de Moradores 

da Zona F e das Fontainhas, que lhes facultou um conjunto de situações que estão a ser avaliadas em 

conjunto com o presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, e que irão 

executar dentro daquilo que são as suas competências e possibilidades. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que em relação ao Relatório do PDM se pretende que este seja um relato tão fiel quanto possível da 

realidade e do ocorrido ao longo destes últimos dois anos. Sobre as desatualizações dos planos de 

ordenamento do território disse que, no nosso país, são um facto crónico, até porque a realidade muda 

muito mais rapidamente do que é possível fazer aprovar alterações a qualquer instrumento de planeamento 

municipal, ou mesmo nacional. 

Para tanto, deu o exemplo da revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território que andou a ser 

feita em 2008/2009 e que está ainda por avançar. Mais disse que as revisões de PDM’s demoram em média 

cerca de 10 anos para se concretizarem pelo que, naturalmente, se torna inevitável que quando se chega a 

ver aprovado um instrumento destes é necessário começar a revê-lo outra vez, porque entretanto o mundo 

mudou e as coisas evoluíram ao longo desses dez anos. 

Quanto ao PDM da Moita disse que, no essencial e naquilo que são os seus objetivos estratégicos e a sua 

programação, mantém-se atualizado e válido. 

Sobre a questão dos debates disse que com certeza irão, ao longo do tempo, fazer muitos debates, a seu 

tempo e com a oportunidade que, em cada momento, for mais imediata. 

No que concerne às verbas do IMI, recebidas em 2013, disse não ter o valor exato e que por essa razão 

não adiantará mais do que dizer que ultrapassa um pouco os € 6.000.000,00. 

Sobre os arranjos exteriores da Vila Verde disse não estarem nas previsões para este ano, que para 2015 

avaliarão, mas que têm o objetivo de continuar não sendo no entanto possível, neste momento, dizer de que 

forma. 

Finalizou dizendo que, em relação à questão que foi colocada sobre o ranking do concelho, estes rankings 

avaliam coisas muitos específicas e que este avaliava coisas tão favoráveis ao município da Moita como o 

número de camas turísticas, pelo que de facto não admira que a Moita apareça nos últimos lugares, uma 

vez que não existe nenhuma cama turística. E não temos não por não queremos, pois por diversas vezes 

colocaram à venda um terreno para a construção de um hotel, que tem estado disponível, e nunca houve 

um investidor privado que lhe pegasse. Disse também que têm um projeto aprovado há quase quinze anos 

para uma instituição hoteleira no concelho, mas que as condições económicas do país e do promotor não 

permitiram avançar, pelo que não existe porque o país é o que é, e a resposta ao que pensa sobre ver o 

concelho da Moita mal posicionado nos rankings é muito simples, o que quer é que o concelho da Moita 

esteja nos lugares cimeiros de qualquer ranking no nosso país, mas não é um querer de palavras, é um 

querer de ações, é para isso que a câmara municipal trabalha há quase quarenta anos, para pôr o nosso 

concelho nos níveis cimeiros de qualquer ranking que se possa conceber, e fazem tudo ao seu alcance para 

que isso aconteça. O mesmo não podem dizer os representantes dos partidos do Governo que são 

responsáveis pelo essencial daquilo que é a situação concreta do nosso país neste momento, pelo 

empobrecimento do país, pela desindustrialização, enfim, pelas condições reais e concretas que fazem com 

que o município da Moita e os outros 307 do país não possam ter melhores condições, que fazem com que, 

como ainda ontem saiu na imprensa, Portugal seja o nono país mais pobre da União Europeia, o que 
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significa que atrás dele, na Europa Ocidental, só tem a Grécia, e o resto são os países da antiga URSS que 

foram destruídos pela restauração capitalista. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Confirmou se a Proteção Civil Municipal depende diretamente do Sr. Presidente da Câmara, uma vez que a 

sua questão se prendia com o trabalho e as intervenções da Proteção Civil e que, de certeza que pelo 

adiantado da hora, se esqueceram de lhe dizer quais foram as reflexões. 

 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Quis agradecer à Mesa a oportunidade de haver esta segunda volta e disse que, após as afirmações do Sr. 

Vereador Miguel Canudo, de que tinham dado entrada duas pessoas no hospital, ainda se justificam mais 

as observações que fez porque estas foram feitas baseadas em relatos de pessoas que se sentiram mal 

mas não tinha, até há pouco, conhecimento de que se tivessem dirigido ao hospital, pelo que considera não 

ter sido feito tudo para informar os munícipes até porque, aquando da apresentação da proposta para as 

transmissões das sessões da assembleia municipal, foi dito que existiriam muitos infoexcluídos. Então, julga 

que a informação apenas na internet não será suficiente e que poderia ter sido feito algo mais indo ao 

terreno, pelo que questionou se foram contactadas as comissões de moradores e as associações, para 

esclarecer da melhor forma todos os consumidores, evitando qualquer tipo de alarde, e para que as 

pessoas desinformadas fossem vítimas de esquemas de que lhes querem retirar dinheiro. 

Mais questionou o Sr. Vereador Miguel Canudo, quando este disse estar a olhar para o projeto da Rua Ary 

dos Santos, o que é que quis dizer exatamente com o “estar a olhar” para esse projeto. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Em consciência crê, que de todos os presentes, as questões que aqui levantou são de uma dimensão tal 

que não se prevê capacidade para as resolver nos próximos anos. 

Sobre a questão das hortas municipais disse que o problema não são as hortas mas sim as barracas, e que 

este é um problema que os envergonha porque, logo após o 25 de abril, passaram por uma fase de 

erradicação das barracas a nível nacional e que agora, lamentavelmente, estamos num crescente de 

barracas e para mais barracas feias, com folhas e tábuas velhas, pelo que sugeriu o contacto com 

empresas para aquisição de umas casinhas muito bonitas e económicas, que se adaptam muito bem a uma 

horta e que permitiria ir erradicando essas barracas. 

Terminou informando que antes desta reunião lhe foi comunicado que a comissão de ordenamento do 

território, à qual pertence, vai ter uma próxima reunião. 

 

Sr. Luís Chula do PS 

Ouviu a explicação à questão que apresentou e disse que se o Sr. Presidente lamenta que a situação do 

concelho esteja como está, não lamenta mais do que o próprio, só que o Sr. Presidente tem 

responsabilidades pelos tempos em que esteve nestes executivos de o pôr melhor, mas parece que não o 

fez. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao presidente da câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Quanto à questão colocada pela Srª Filomena informou que por atribuição da lei a responsabilidade máxima 

sobre a Proteção Civil é dos presidentes de câmara, mas é delegável e, no caso, está delegada no Sr. 

Vereador Miguel Canudo. Mais informou que não houve danos significativos pelo mau tempo, exceto queda 

de algumas árvores nos dias de vento mais fortes, mas em habitações não tiveram conhecimento de 

nenhuma situação grave. 

Sobre a questão da água disse que foi feito tudo o que era possível fazer, perante uma situação que nunca 

sequer chegou a ultrapassar os valores máximos admissíveis de presença de cloro na água, uma vez que o 

valor máximo recomendado é de 2 e o nosso valor estava no 1,8, o que significa que tinha odor, algum 

sabor, mas não foi de facto grave para a saúde, foi rapidamente resolvido, avisando as pessoas pelos 

meios disponíveis, e não houve mais nada de significativo a não ser o alarmismo pós-facto que parece estar 

agora a ser criado, mas que vale o que vale. 

 

 

 

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, era uma hora e trinta minutos do dia um de março 

de 2014. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A 1ª Secretária 

 

 

 

O 2º Secretário 

 

 

 


