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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XIII/2021 

Sessão Ordinária de 29/12/2021 

1ª Reunião – 29/12/2021 

 

 
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, no salão 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, realizou-se a primeira reunião da sessão 
ordinária da Assembleia Municipal, a fim de se deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
 
1 – Período de Intervenção do Público; 
2 – Período Antes da Ordem do Dia; 
3 – Período da Ordem do Dia: 

3.1 - Apreciação do pedido de suspensão de mandato apresentado por Maria Dulce Maia Marques; 
3.2- Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento 2022; 
3.3- Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI e IMI Familiar; 
3.4 - Lançamento de Derrama; 
3.5 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2022; 

3.6 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2022; 
3.7 - Designação de dois representantes das freguesias para a Comissão Municipal de Gestão Integrada 

de Fogos Rurais (Decreto-Lei nº82/2021, de 13 de outubro); 
3.8 - Comissão Municipal de Toponímia - Ratificação nominal de três representantes; 
3.9 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Moita – Ratificação nominal de representante; 

3.10 - Recomendação para adesão do Município à ANAM – Associação Nacional das Assembleias 
Municipais; 

3.11 - Apreciação da Atividade Municipal. 
 
 

Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Humberto Manuel Martins da Rosa foi substituído por Bruno Miguel Marques dos Santos 
- Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
- João Fernando da Silva Soeiro foi substituído por Henrique Afonso Lopes Baleiras 
 

 
Verificação de ausências: 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 

 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Presidente da Câmara Municipal Carlos Edgar Rodrigues Albino e os Srs. Vereadores Sara Daniela 
Rodrigues e Silva, Daniel Vaz Figueiredo, António Carlos Pedrosa Pereira, Vivina Maria Semedo Nunes, 
Anabela da Cruz Ramalho Fidalgo Rosa, Ivo Manuel Pereira Pedaço e João Miguel da Silva Romba. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Sr. Tiago Sequeira 

Disse que veio acompanhado pelo Sr. Pedro Pinto e que representam o grupo de trabalho da construção 
ou da reconstituição do skatepark na Baixa da Banheira, vulgarmente chamado por “poços” e que, em 
2019, como é do conhecimento de todos, foi aterrado. Desde aí, têm estado a tentar lutar por este sítio 
que lhes é muito querido, onde passaram muitas horas mas, entretanto, apareceu o Covid e isto tem-se 
andado a arrastar um bocado. Felizmente, neste verão tiveram algumas reuniões com a Câmara Municipal 
que correram bastante bem, onde conseguiram um esboço de um projeto para a reconstrução do 
skatepark, conseguiram uma empresa para desenhar e construir o skatepark e o projeto ficou com pré-
aprovação. 
Assim, e porque como como todos sabem o executivo mudou após as eleições, vieram aqui para dizer que 
não desistiram do skatepark e também queriam saber se no orçamento para este ano está previsto, uma 
vez que já estava, mais ou menos, encaminhado. 
 
Sr. João Augusto da Silva Henriques 
Apenas quis agradecer aos Bombeiros a cedência do espaço para que todos possam estar presentes, 
desejar à Câmara que o ano 2022 seja muito melhor do que este foi, e dizer que pensa que esta Câmara 
vai conseguir ultrapassar as dificuldades financeiras e suportar a pandemia que estão a atravessar, daí 
que queira agradecer e desejar um bom ano a todos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar alguns esclarecimentos. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
No que diz respeito à questão colocada pelo Sr. Tiago Sequeira, referente ao skatepark, na Baixa da 
Banheira, disse que se trata de um assunto que começou a acompanhar em 2013, onde os jovens, sendo 
que alguns deles agora já não serão tão jovens, há muito tempo que vinham a pedir a requalificação 
daquele skatepark na Baixa da Banheira. Neste período de tempo, testemunhou o ato, que na altura 
denunciou, de aterro dos poços com resíduos de construção e demolição e, logo na altura, apresentou 
queixa relativamente a esta matéria, às entidades competentes, por aquele não ser um local de depósito 
de resíduos de construção e demolição, os quais, por lei, têm que ser encaminhados para a entidade 
licenciada para o efeito. 
Dito isto, e porque quer que o Sr. Tiago Sequeira, ainda na qualidade de jovem, possa usufruir de um 
equipamento desta natureza no concelho, avançou, desde logo, que tinham marcada para o dia 17 de 
janeiro uma reunião relativamente a este assunto. Disse também que pediu muito projetos, pediu todos 
os projetos que estavam em curso para que o executivo os pudesse consultar, e nenhum projeto desta 
natureza lhes foi enviado para conhecimento, pelo que  terão todo o gosto em reunir com este jovem e por 
quem ele se queira fazer acompanhar, para tomar conhecimento do projeto em causa, sendo certo que, 
ainda assim, tiveram o cuidado de incluir no orçamento, numa das rubricas, equipamentos desportivos e 
skatepark. Não sabe se o valor cabimentado para a verba corresponde às necessidades previstas no 
projeto, projeto esse que desconhece, mas, como disse, agora é um caminho que terão que fazer e que 
deverá ser concluído com sucesso, em tempo útil. 
No que diz respeito ao Sr. Augusto Henriques disse que esta era segunda sessão da Assembleia Municipal, 
salvo erro, em que se encontram, e que também foi à última reunião pública, e que, depois do desencontro, 
na sequência da última Assembleia Municipal, por um erro no número de telefone, não ter sido possível, 
atempadamente, marcar uma reunião, disse que logo a seguir àquela reunião pública da Câmara, 
acordaram fazer uma visita à Fonte da Prata onde lhes mostrou um conjunto de situações que, de imediato, 
remeteu para os serviços para que pudessem, o quanto antes, ser analisadas e começarem a ser 
resolvidas, situações essas que, brevemente, irá acompanhar, visando e anotando o estado de resolução 
em que as mesmas se encontrem. 
Aproveitou para dizer que este trabalho de acompanhamento das múltiplas realidades que acontecem no 
concelho é um trabalho contínuo, é um trabalho diário, e desse trabalho diário resultam algumas coisas 
que são complexas e de demorada resolução, outras são tão simples como abrir a rua que dá acesso ao 
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cais do Descarregador, aos Amigos do Mar, rua essa que estava fechada e que podia estar aberta, e que 
há mais tempo podia estar aberta. Foi pessoalmente ao local, ouviu o que as pessoas tinham para lhe 
dizer e de imediato, junto com os serviços, foi possível encontrar uma solução que agora permite que 
aquele espaço fique aberto e que aquela associação que, para além dos seus associados, também presta 
serviços de bar, e que estava a ser prejudicada e muito prejudicada por aquela rua estar fechada, com 
esta rápida ação, permitiu que passasse a estar aberta. 
Referiu ainda, porque nunca é demais referi-lo, que continuam disponíveis para receber todas as pessoas 
para além destas sessões da Assembleia Municipal e das reuniões de Câmara. Estão no edifício da 
Câmara, basta que peçam uma reunião e, mediante a disponibilidade da sua agenda, reunirão com as 
pessoas e irão ao local, porque há situações que carecem de ser vistas no local, uma vez que é lá que se 
apercebem da gravidade e da dimensão dessas situações que precisam ser resolvidas. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Relativamente às questões colocadas pelos munícipes disse que registaram quer a intervenção do Sr. 
Tiago Sequeira, quer a  intervenção do Sr. João Henriques, e que, relativamente à última intervenção, 
quanto à questão das dificuldades financeiras, sendo que hoje vão discutir e, certamente, deliberar sobre 
o orçamento e o plano de atividades, mas dentro em breve irão discutir sobre o relatório e contas e o saldo 
transitado, o que comprovará, exatamente, que o município não vive em situação de dificuldades 
financeiras, e convém que isso seja aqui frisado. 

De facto, agora há uma questão de opção de gestão sobre a decisão, obviamente, de quem, 
democraticamente e legitimamente, venceu as eleições e que terá que responder pelas decisões que 
tomar. E, relativamente ao “responder pelas decisões que tomar”, também convém aqui dizer que 
discutirão isso mais à frente na ordem de trabalhos e que, na reunião que a CDU teve com o Sr. Presidente 
e a Sra. Vice-presidente da Câmara Municipal, uma das questões foi, exatamente, o skatepark porque, de 
facto, é um projeto que o anterior executivo da CDU abraçou, é um compromisso da autarquia que foi 
assumido com a população, nomeadamente, com um grupo de jovens, e que,  segundo sabem, tem todas 
as condições para poder avançar. 
A informação que, na altura, foi dada pelo Sr. Presidente da Câmara, foi que ainda não conhecia o projeto, 
que ia conversar com os serviços e com o grupo de jovens interessados, mas, pelo que aqui disse, pensa 
que com o grupo de jovens ainda não falou, daí que questione se com os serviços já falou, mas, pelos 
vistos, se calhar, não falou, até porque a verba inscrita para o skatepark para 2022 é uma verba de mil 
euros. Uma verba de mil euros, certamente, não servirá nem para a conclusão, ou para a execução do 
projeto, ou para a retificação do projeto, ou seja lá o que for que o executivo, legitimamente, poderá vir a 
fazer, portanto, uma verba de mil euros é apenas para manter a rúbrica aberta relativamente a esta ação. 
E quis aqui deixar sublinhado que esta ação, de facto, e quando se fala em orçamento jovem e participação 
jovem na vida da comunidade e na vida autárquica, é uma ação que envolve muitos jovens e que merece 
ser acarinhada pela autarquia, pelo que também apelaram ao executivo para que assim o faça. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que o Presidente da Câmara Municipal reservou os esclarecimentos para o ponto correspondente 
na Ordem do Dia e deu por encerrado este período. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que na última sessão este órgão aprovou, por desconhecimento da alteração da lei em vigor, a 
“Designação de dez cidadãos de reconhecida idoneidade para o Conselho Municipal de Segurança dos 
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Cidadãos do Concelho da Moita”, o que já comunicou previamente aos representantes de todas as forças 
políticas, porque, posteriormente à deliberação, se tomou conhecimento de legislação que, em 2019. 
alterou os Conselhos Municipais de Segurança, designadamente quanto à sua composição, criando uma 
alargada e uma restrita, mas onde ficou excluída a representação de cidadãos indicados pelas forças 
políticas com assento na Assembleia Municipal. 
Consequentemente, pediu parecer jurídico quanto à medida a adotar, dentro e fora da Câmara Municipal, 
e todos confirmaram que, tratando-se de uma decisão nula, não há lugar a proposta de anulação, pelo que 
apenas pretende que fique registado em ata que os deputados municipais tomaram conhecimento da 
alteração à lei, bem como quis apresentar o seu pedido de desculpa por ter apresentado a proposta, mas 
não é jurista e tinha-lhe sido validado que essa representação se mantinha em vigor. 
 
Em seguida, informou que deram entrada na Mesa da Assembleia os seguintes documentos para 
discussão, apreciação e votação: 

 
A - Voto de Pesar pelo falecimento de Leonel Eusébio Coelho, apresentado pela Mesa da Assembleia 

Municipal; 
B - Moção “Pela reposição das freguesias”, apresentada, apresentada pelo GMCDU; 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Apresentou o voto de pesar apresentado pela Mesa da Assembleia, conforme transcrição infra: 
“Voto de Pesar pelo falecimento de Leonel Eusébio Coelho 
Antifascista, democrata irreverente e sempre inconformado, poeta, escritor popular, associativista, largos 
anos presidente da Academia 8 de janeiro em Alhos Vedros em especial antes do 25 de abril de 1974, 
onde se realizaram muitas atividades político e culturais antirregime opressor de então, cofundador da 
feira do Livro de Alhos Vedros que se realiza quase há quase 50 anos, dinamizador e treinador da seção 
de ténis de mesa da Academia, tendo levado uma sua equipa à 1º divisão nacional da modalidade, entre 
outras atividades que encetou e lutou pela sua vida fora. 
Leonel Eusébio Coelho faleceu no passado dia 7 de dezembro. 

A sua partida representa uma grande perda para a cultura, associativismo e luta política democrática no 
nosso concelho. 
Figura de relevo para a terra que habitava há dezenas de anos, Alhos Vedros em particular, Leonel Coelho 
era também uma figura de incontornável importância pública para o concelho da Moita em geral. 

A Assembleia Municipal da Moita manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Leonel Coelho, 
apresentando à família e amigos, as mais sentidas condolências” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 

Por não ter pedidos de intervenção submeteu o voto de pesar a votação. 
 
 
Submetido o voto de pesar a votação, foi o mesmo aprovado por maioria com 29 votos a favor, sendo 
quinze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS; duas abstenções do CH. 

 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 

Em seguida, pediu ao GMCDU para proceder à apresentação do documento B. 
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Deputado Rodrigo Pedro do Grupo Municipal da CDU 
“Pela reposição das freguesias 
O processo de agregação, implementado no âmbito da chamada Reorganização Administrativa do 
Território, imposto pela Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, em execução da Lei n.º 22/2012, de 30 de 
maio, da maioria PSD e CDS, levou à extinção de 1168 freguesias, quatro das quais no Concelho da Moita, 
o que mereceu a contestação e oposição das populações e da esmagadora maioria dos órgãos 
autárquicos.  
Na generalidade dos casos, a extinção de freguesias, não trouxe ganhos financeiros, afastou os eleitos das 
populações, dificultou a capacidade de intervenção na resolução de problemas, perdeu-se identidade em 
cada freguesia e reduziu-se a capacidade de reivindicação das populações e dos seus órgãos autárquicos. 
Na legislatura 2013 / 2017 e de acordo com a vontade das populações e dos órgãos autárquicos, foram 
apresentadas iniciativas legislativas na Assembleia da República, com o objetivo de repor as freguesias 
extintas, propondo a realização de eleições em 2017. Estas iniciativas foram rejeitadas, contando para tal 
com os votos do PS, PSD e CDS.  
De então para cá, continuaram a verificar-se todas as consequências nefastas da extinção das freguesias, 
pelo que as populações mantêm a reivindicação pela sua reposição.   
Oito anos depois da extinção das freguesias e mantendo-se vivas a vontade e a luta pela sua reposição, 
impunha-se dar resposta cabal aos anseios das populações, na criação de um regime excecional que 
permitisse que as freguesias pudessem ser repostas, com eleições em 2021. 
Os sucessivos atrasos do Governo PS na entrega da proposta de Lei na Assembleia da República (só 
entregou no final de dezembro de 2020), o lento andamento dos trabalhos da comissão e a rejeição do 
Projeto de Lei do PCP, impossibilitaram a reposição das freguesias no âmbito das eleições autárquicas de 
2021, tal como já antes se tinha verificado.  

A Lei nº 39/2021, de 24 de junho, entretanto aprovada, que define o regime jurídico de criação, 
modificação e extinção de freguesias aprovado por PS, PSD, PAN e IL, não responde à reivindicação de 
reposição de todas as freguesias.  
A obrigação de cumprimento de alguns dos critérios no processo de reposição de freguesias como 
determina o diploma aprovado, na prática inviabiliza a devolução de muitas freguesias às populações, 
mesmo que estas o defendam.  
Apesar dessas limitações, impõe-se agora intervir para concretizar a reposição das freguesias em todas as 
situações possíveis. Nesse sentido deve ser tido em conta que a Lei nº 39/2021, de 24 de junho entra em 
vigor 180 dias após a sua publicação, ou seja, no final deste mês de dezembro. 

Após essa data e durante um ano, terão início os procedimentos visando a reposição das freguesias 
extintas, nos termos do artigo 25º (procedimento especial, simplificado e transitório), mediante 
deliberação das respetivas assembleias de freguesia e assembleias municipais.  
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 29/12/2021, exorta as populações e os eleitos 
autárquicos a darem início ao processo de reposição das freguesias de Baixa da Banheira, Vale da 
Amoreira, Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, de modo a que no concelho da Moita, por via da maior 
proximidade entre eleitos e eleitores, possamos ter melhores condições nos órgãos de freguesia para dar 
resposta às necessidades e aspirações da população. 
Moita, 29 de dezembro de 2021 
Os eleitos/as da CDU na AM Moita 

Enviar para:  Grupos Parlamentares da AR, ANAFRE, ANMP e Comunicação Social” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 

Colocada a moção à discussão intervieram: 
 
Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Começou por dizer que não encontra um sentido para esta moção, porque não vê, neste momento, 
qualquer necessidade de “exortação”, como está escrito, e de mobilização, como lhe parece ser o 
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pretendido, e isto para arranjar sinónimos para este apelo à exortação por parte das populações e eleitos 
autárquicos para dar início a este processo. A lei está aprovada, o regime jurídico está aprovado, como é 
dito, entra em vigor passado 180 dias após a sua publicação, ou seja, no final deste mês de dezembro, 
portanto, com certeza, vai-se iniciar a discussão, vai-se pensar sobre isso de uma forma mais profunda, 
até porque, na sua opinião, há que analisar as experiências que se fizeram até agora e, com certeza, 
haverá experiências boas e experiências más. Acredita que a maioria seja má, mas que haverá também o 
contrário, e o que é certo é que essas diversas experiências têm que ser analisadas. 
Pensando, exatamente, no concelho, porque é aqui que, basicamente, lhes interessa, apesar de também 
ver numa perspetiva global, mas especificamente em relação ao concelho, tem sérias dúvidas que a 
experiência seja assim tão má, como tal, pensa que o decorrer do tempo provará e trará ainda mais 
conhecimento sobre esta nova forma de gerir, esta nova forma de partilhar esta proximidade com as 
populações. No caso que melhor conhece, Sarilhos Pequenos, de início não lhe pareceu de bom tom a 
união das freguesias, mas o que é facto, e deve confessá-lo aqui para ser sincero, é que lhe parece que a 
experiência tem tido aspetos muito positivos. Pensa mesmo que o saldo é profundamente positivo, 
portanto, tem sérias dúvidas nesta necessidade de “exortação” que aqui é pedida neste momento. É um 
assunto que, sem qualquer dúvida, precisa de ser melhor experienciado, pelo que não vê, neste momento, 
qualquer necessidade, nem sentido, para um debate deste tipo e tão pouco um voto favorável a este tipo 
de moção. 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que apresentaram esta moção porque o tempo de decidir é mesmo agora, quando não houve 
hipótese de decisão foi em 2012 quando foram obrigados a reduzir o número de freguesias, e o número 
de freguesias tem uma razão histórica, porque estes territórios desenvolveram-se em determinados 
núcleos urbanos que cresceram, que se desenvolveram e que criaram as condições para serem 
considerados freguesias, portanto, os critérios estavam na lei e ao longo da história provou-se que foi, 
realmente, a opção mais certa. Mas, depois houve um governo que, a pretexto da troika, resolveu, sem 
qualquer fundamento, reduzir a democracia, porque reduzir autarquias é reduzir a democracia, é aumentar 
o fosso entre as populações e os seus eleitos, e durante estes anos todos, apesar de um conjunto de 
promessas do PS, porque não se podem esquecer que o PS é governo há seis anos, só agora é que 
apareceu esta hipótese, não de reverter aquelas freguesias que foram extintas à força, mas de criar novas 
freguesias como se isto fosse apenas um processo normal, portanto, tentou-se fazer aqui uma 
normalização de algo que tem tudo de anormal. 

Como disse, o tempo é realmente agora, mas se o PS acha que não há razões para recuperar as freguesias 
antes perdidas, a Assembleia de Freguesia do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos decidiu ontem o contrário, 
ou seja, que se deve iniciar o processo de reposição das freguesias do Gaio-Rosário e de Sarilhos 
Pequenos, inclusive com votações a favor de eleitos do PS, ainda que não tenham sido todos, é verdade 
que não foram todos, nem esperam que sejam todos como já ficou aqui provado, mas o que é certo é 
também em muitas freguesias pelo país fora, e no concelho em particular, nestas que acabou de referir, 
mas também na Baixa da Banheira e no Vale da Amoreira. O membro da Assembleia Municipal que falou 
antes de si disse que não encontrava razões, mas o próprio, porque acompanhou o trabalho autárquico 
dos seus camaradas durante estes anos, garante que existem muitas razões e que a população também 
sente que existem muitas razões porque ficou pior servida. Uma população que ficou mais longe dos seus 
autarcas, que teve que ver alguns dos seus meios destacados para outras áreas, e mais não foi porque os 
autarcas da CDU fizeram questão de manter os serviços, tanto quanto possível, em cada uma das 
freguesias extintas. 
A população, e os autarcas do concelho que conheceu até agora, têm sido unânimes a dizer que é 
necessário voltar a repor as freguesias, por isso esta moção faz todo o sentido, e o tempo de decisão é 
mesmo agora. A lei diz que é agora e este processo de criação, reunindo todas as condições, uma vez que 
a lei tem um conjunto de exigências que têm que ser respondidas, tem que ser agora e é nesse sentido o 
“exortar” que defendem, para que os autarcas e a população destes concelhos sintam que este processo 
é seu e que lhe deem corpo. 
 

Deputado Rodrigo Pedro do Grupo Municipal da CDU 
Como o seu camarada João Figueiredo disse, o tempo é agora, e em relação à intervenção do deputado 
do PS pensa que as palavras pouco importam quando a mensagem é tão clara, seja “exortação”, seja 
qualquer palavra do dicionário, e não é por uma palavra ou por outra que a mensagem é mais ou menos 
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digna. Por outro lado, a reposição das populações não é uma experiência científica, e julga que não foi por 
experiência científica que retiraram as freguesias, foi sim a retirada de uma coisa que pertence à 
população e pensa que tudo o que é retirado sem consentimento tem que ser devolvido, pelo menos, é 
por esta lógica que se rege e é assim que pensa. 
E, ao contrário daquilo que o deputado disse, de que isto até resultou bem, não tem qualquer dúvida que 
qualquer freguesia, e falando do concelho, poderia fazer muito mais e melhor pelas suas populações, 
porque os meios humanos são, praticamente, os mesmos, não aumentaram, os meios financeiros não 
aumentaram por aí além, portanto, se os meios humanos e financeiros são praticamente iguais para uma 
população muito maior é claro que as freguesias fazem muito menos. 
 
Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Disse que ia ser um pouco mais claro porque lhe pareceu que foi mal-entendido. Este tipo de situações de 
organização administrativa em qualquer lado no país é, naturalmente, um processo dinâmico, um processo 
que é experimentado de forma constante, em que as pessoas que têm a tarefa de decidir pensam, são 
dinâmicas e adaptam-se, naturalmente, e chegou-se à conclusão que havia freguesias no país, e foi aqui 
o início da discussão, de que pouco sentido faria. O ponto de partida dessa discussão foi esse, sendo 
evidente que também houve uma questão de custos, que é sempre de considerar, mas nesta dinâmica de 
evolução constante, percebeu-se que as decisões que foram tomadas na altura, numa outra altura, em 
função dessa mesma dinâmica a que se está a referir, talvez não fossem as adequadas, ou as melhores, 
e que precisavam de maior equilíbrio, daí ter-se chegado à conclusão que havia necessidade de uma 
reposição parcial da decisão anteriormente tomada, e parece-lhe perfeitamente normal e correta esta 
forma de fazer a gestão administrativa em qualquer país, em qualquer sítio, e as suas dúvidas 
relativamente à necessidade de repor algumas freguesias também têm a ver com esta discussão. 

Obviamente, não tem certezas absolutas, contrariamente ao que o PCP parece ter, porque foram extintas 
mil cento e sessenta e oito, e afinal são precisas as tais mil cento e sessenta e oito, e como é um pouco 
mais prático questiona se será que são todas precisas, se será que precisam mesmo de voltar à situação 
anterior no concelho, se será que é por aí que devem avançar em vez de pensarem um pouco mais sobre 
tudo isto, se será essa a vontade das populações, se será que as populações foram auscultadas para 
saber se era, exatamente, assim, ou se será a CDU que está preocupada em retomar os seus antigos 
poderes, as suas antigas situações de poder, e se , por exemplo, no caso do Gaio-Rosário e de Sarilhos 
Pequenos, a CDU estará a pensar que essas populações estão agora mais unidas, estão agora mais em 
consonância umas com as outras, estão agora mais próximas, ou se será que a CDU está a pensar que se 
houvesse duas freguesias, eventualmente, teria ganho uma, daí que se questione se não será mais isto 
que está em causa do que outra coisa. Tem sérias dúvidas que não seja, aliás, tem a firme convicção que 
é. 
Os interesses das populações não têm que ser, exatamente, aqueles que a CDU e o PCP dizem que são, 
mas sim os reais interesses. Aquilo que a CDU apresenta como certeza absoluta não é traduzido pela 
vontade que as populações demonstram, aliás, a prova disso foram as últimas eleições, portanto, as suas 
dúvidas continuam, e tem sérias dúvidas que a reposição das extintas mil cento e sessenta e oito 
freguesias seja a melhor solução, por isso não está disposto, nem vê qualquer necessidade deste apelo, 
desta necessidade de “exortação” dos eleitos e das populações, para que tudo volte à forma como estava 
antes. 

 
Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Dias 
Relativamente à reposição das freguesias, e enquanto Presidente da União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira, disse que faz todo o sentido reavaliar a reposição de ambas as freguesias 
porque se trata uma freguesia muito grande e merece um escrutínio sobre a forma como foi unida e como 
deve ser reposta, entre outras coisas. Defendem, e isso, aliás, fez parte do seu programa eleitoral, a 
reposição das freguesias e, como disse o seu camarada António Costa, este tema merece um maior 
escrutínio sobre a forma como deve ser feita essa reposição e sobre a forma como cada freguesia vai ter 
os seus recursos, porque têm que ter atenção aos critérios que estão descritos na lei e têm que verificar 
se há condições, neste momento, para repor as freguesias. Ninguém está a dizer que é contra a reposição 
das freguesias, simplesmente, consideram que, de momento, têm que fazer uma avaliação mais profunda 
sobre o estado das freguesias e se há condições para repor neste momento. 
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Pessoalmente, acha que faz todo o sentido a Baixa da Banheira e o Vale da Amoreira serem duas 
freguesias autónomas, voltarem à freguesia da Baixa da Banheira e à freguesia do Vale da Amoreira, por 
muitos motivos, entre eles a identidade cultural e a questão da própria história das freguesias, porque são 
duas freguesias que não têm nada a ver uma com a outra, no entanto, acham que este não é o momento 
para avançarem com a reposição, quem sabe daqui a alguns meses, com uma análise mais detalhada e 
com uma análise feita pela própria população e pelos membros da Assembleia de Freguesia, que são as 
pessoas que melhor conhecem o território. 
 

Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Antes de mais, quis sublinhar aquilo que foi aqui dito na primeira intervenção da bancada do Partido 
Socialista, exatamente, que eram contra a reposição das freguesias, nomeadamente, na defesa de uma 
união de freguesias, a do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, contra a reposição dessas freguesias. Foi 
aquilo que foi dito, portanto, a Senhora Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale 
da Amoreira fez uma intervenção um pouco noutro sentido, e percebeu a sua intervenção perfeitamente, 
mas aquilo que foi dito aqui foi, exatamente, isso e todos o ouviram. 
Quanto à questão do momento, não é a moção da CDU, nem é a bancada da CDU, que escolhe o momento 
da apresentação e discussão deste assunto, a própria Lei nº39/2021, aprovada em julho, determinou o 
timing ao estabelecer, exatamente, um período de cento e oitenta dias para o início desta discussão, e 
essa lei foi aprovada com os votos do Partido Socialista, do PSD, do PAN e julga que também da Iniciativa 
Liberal. Este calendário da reposição de algumas freguesias, porque é isso que ela diz, foi um calendário 
aprovado pelo Partido Socialista, portanto, dizer que há uma qualquer intenção da parte da CDU com um 
qualquer fim eleitoralista, é pura mentira, é pura aldrabice, porque isso faria sentido num período anterior 
aos cento e oitenta dias, até antes das eleições, mas não nesta altura, portanto, quem acompanhou esse 
processo, e estão aqui várias pessoas nesta Assembleia Municipal que acompanharam a discussão deste 
processo na devida altura, em 2012, e a esmagadora maioria dos membros desta Assembleia foi, e 
também com grande eco da bancada do Partido Socialista, exatamente, contra o modelo de agregação 
que foi proposto e que foi imposto na altura da troika pelo governo, como é dito na moção, PSD-CDS, num 
contexto que se percebe que foi uma imposição e com um objetivo algo falacioso, ao dizer que o país iria 
poupar muito dinheiro extinguindo freguesias, o que se veio a verificar, exatamente, que não é verdade. 
Antes pelo contrário, o que se tem perdido é a identidade das populações, e sendo este concelho 
relativamente pequeno em área, é um concelho muito rico e muito diversificado na identidade das várias 
populações, e essa identidade, com esta agregação, e não querendo especificar nomes, veio mostrar que 
são todos munícipes do mesmo concelho, mas juntaram freguesias com identidades completamente 
diferentes nesta agregação e nestas duas uniões que foram feitas um bocado “à martelada”, passe a 
expressão, portanto, este diploma e esta moção são do tempo atual e é, exatamente, o tempo que a lei da 
Assembleia da República assim impõe. 
O que se referem aqui é ao despoletar do processo no concelho, independentemente de, tal como a moção 
diz, terem sido extintas mil cento e sessenta e oito freguesias a nível nacional, porque estão na Assembleia 
Municipal da Moita, razão pela qual pediu que lhe dissessem aqui, ainda que um membro da Assembleia 
já o tenha dito, porque é isso que está em votação, se querem ou não manter a identidade das populações, 
se querem ou não repor as freguesias do Gaio-Rosário, de Sarilhos Pequenos, da Baixa da Banheira e do 
Vale da Amoreira, para além das freguesias de Alhos Vedros e da Moita. É disso que se está a tratar aqui, 
do concelho, das suas populações, e aquilo que foi aqui dito, voltando a frisar, em 2012, e que foi sempre, 
sempre, sempre dito pelo Partido Socialista, aliás, já foi aqui referido que até no seu próprio programa 
eleitoral, e devem cumprir aquilo que disseram, foi a reposição das freguesias do concelho da Moita que 
lhes foram retiradas. 
 

Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Porque lhe pareceu que não foi claro, ou que não foi bem entendido, disse que ia tentar dizer o mesmo 
por outras palavras Continua a achar a moção da CDU perfeitamente extemporânea e com pouco sentido 
e continua a achar que a União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a União de 
Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos são muito diferentes. Concorda que, por exemplo, na 
União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira se faça a separação, o que lhe parece 
perfeitamente lógico porque a população da Baixa da Banheira terá diferenças enormes com a população 
do Vale da Amoreira, pelo que concorda em absoluto com a sua camarada Bárbara Dias, mas é evidente 
que o caso do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos é completamente diferente porque são a mesma 
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população, e quem não reconhece isso não conhece, minimamente, as populações. Quem não reconhece 
isso quer, exclusivamente, e está a pensar, exclusivamente, na manutenção dos pequenos poderes, 
logicamente. 

Passando para uma forma mais profunda deste tipo de consideração, disse que a população de Sarilhos 
Pequenos não tem nada de diferente da população do Gaio-Rosário. Nada, rigorosamente nada. As origens 
são as mesmas, as famílias são as mesmas, é tudo igual, aliás, a sensação que tem, porque vive lá e todos 
os dias está lá, e só não reconhece isto quem não quer reconhecer, porque é evidente, é claro, é que as 
populações do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, neste momento, sentem-se mais próximas, sentem que, 
finalmente, se repôs aquilo que a realidade demonstra, que no Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, 
claramente, não se quer a separação, portanto, está a falar, e começou por falar em experiência, em 
esperar um pouco mais, em viver mais a experiência, e as experiências são fundamentais nestes 
processos. 
Não podem olhar para a reposição das freguesias de uma forma cega, mas quando se diz que foram 
extintas mil cento e sessenta e oito e se quer a reposição das mil cento e sessenta e oito, é, exatamente, 
disso que se trata, aliás, o concelho é um paradigma disso, é a prova evidente que não pode ser visto 
assim, e se forem transpor para o país aquilo que se passa no concelho é prova evidente daquilo que está 
a dizer. Justifica-se na União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, mas não se 
justifica na União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, portanto, se extrapolarem isto para 
o país está a falar de metade e, se calhar, rapidamente chegarão à conclusão que, das mil cento e sessenta 
e oito, o ideal era falarem em metade disso, tendo em consideração o exemplo do concelho. 
Portanto, o que há a fazer, exatamente como a sua camarada Bárbara Dias disse, é pensar um pouco 
sobre estes assuntos, ver estas situações de uma forma um pouco mais pragmática, mais fria, não 
pensando no umbigo de cada um, e pensando sim naquilo que são os interesses reais das populações, 
porque o verdadeiro interesse é esse. O interesse superior é esse. O interesse superior é a defesa das 
populações, o interesse superior não é a defesa do próprio umbigo. Esse foi durante muito tempo o 
interesse superior, mas aqui no concelho deixou de ser no dia 26 de setembro passado. 
 
Deputado Luís Morgado do Grupo Municipal do BE 

Sobre este assunto, disse que a lei veio tarde, mas veio, e deve, naturalmente, ser aproveitada no sentido 
de responder aos anseios das populações onde elas se manifestam, nessas freguesias, e acredita que no 
concelho os anseios estão, de facto, muito próximos da reposição dessas freguesias, mas é claro que, 
depois de um desarrumo de anos, vai obrigar a uma ponderação, e é isso que todos têm que fazer. Mas, 
há uma coisa que é certa, ao politizar ou quase quantificar votos, e o próprio, por exemplo, está a falar, 
mas não está a fazer contas aos votos do Bloco de Esquerda, é que se o deputado António Costa fizesse 
as contas, este ano, por exemplo, se existissem as duas juntas de freguesia, a do Gaio-Rosário e a de 
Sarilhos Pequenos, também tinham ganho as duas, basta fazer as contas. 
Pensa que aqui não há busílis, são as aspirações das populações e se elas se verificarem, se for essa a 
sua apetência, é isso que deve ser respeitado, e se os eleitos presentes desejaram a lei, se esta 
Assembleia se manifestou várias vezes, e o Partido Socialista também, contra aquela medida do Relvas, é 
isso que agora conseguiram. Veio a lei e agora, de forma ponderada, devem encontrar forma de a cumprir, 
respeitando os anseios das populações. 
 

Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Dias 
Esclareceu que a lei diz que entra em vigor daqui a cento e oitenta dias, não diz que têm que tomar uma 
decisão num prazo de cento e oitenta dias, portanto, com certeza, há tempo para as assembleias de 
freguesia, para os eleitos locais e para as populações fazerem a avaliação que já referiram que deverá ser 
feita para a reposição das freguesias e, para que não houvesse dúvidas, reiterou que o Partido Socialista 
defende a reposição, mas defende uma reposição com um escrutínio, com uma avaliação, com uma 
análise profunda das ameaças, das oportunidades, com uma análise SWOT, etc.. 
Sobre esta moção, e com provocações como as que ela tem, uma moção feita mesmo de propósito para 
não ser aprovada, porque até contém algumas provocações que nem entendeu, disse que não concorda 
com a maior parte dos parágrafos, que acha que a lei responde à reivindicação da criação de freguesias, 
estão lá os critérios, e as leis têm que ter critérios, as reposições tem que ter critérios, e é disso que estão 
a falar, que tem que haver critérios para a reposição das freguesias e que tem que haver uma avaliação 
profunda dessas mesmas freguesias. 
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Quis ainda acrescentar que o Partido Socialista não tem medo da reposição das freguesias, porque 
acreditam que vão fazer um ótimo trabalho para reforçar os resultados obtidos a 26 de setembro de 2021, 
portanto, é esse o seu objetivo, fazerem o melhor trabalho possível em prol das populações, pelo que não 
têm medo da reposição das freguesias. 
 
Deputado Rodrigo Pedro do Grupo Municipal da CDU 
Disse que não se ia cingir à moção, porque já tinha sido dita muita coisa, mas que dava para concluir que 
a governação de quarenta e qualquer coisa anos da CDU deixou muitos traumas em muita gente. Deixou 
tantos traumas que não se calam nem com eleições, nem com governações. 
Assim, da análise que fez daquilo que foi dito pelo deputado António Costa do PS, foi que o Vale da Amoreira 
e a Baixa da Banheira são completamente diferentes e distintos, e que o Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos 
são iguais, mas, tendo em conta que ontem, na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias do Gaio-
Rosário e Sarilhos Pequenos, foi aprovada uma moção idêntica a esta, concluiu que esses eleitos não 
conhecem o Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, e que vão ter que aprender muito com esta Assembleia 
Municipal, porque eles, em termos de assembleia de freguesia, e estando eleitos naquelas localidades, 
percebem pouco daquilo. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação, foi a mesma reprovada por maioria com doze votos a favor, sendo dez da 
CDU, dois do BE; dezanove votos contra, sendo quinze do PS, dois do CH, um do PSD, um do CDS. 

 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto. 
 

Declaração de Voto do Grupo Municipal do PS proferida pelo Deputado António Costa 
“A declaração de voto é para reafirmar que o PS, naturalmente, não é contra a reposição das freguesias. 
O PS manifestou-se contra a moção que foi aqui apresentada, pelo seu conteúdo, pela forma como foi 
elaborada e, naturalmente, para pretensão de fundo.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir neste período. 
 
Deputado Luís Morgado do Grupo Municipal do BE 

Disse que pretendiam apresentar uma recomendação à Câmara Municipal, que não foi remetida 
previamente aos serviços nem policopiada por ser tardia, e após a leitura da mesma em conformidade 
com a transcrição infra, entregou-a à Mesa da Assembleia Municipal para que fosse apreciada e votada: 
“Recomendação 
Porque no dia 30 do próximo mês de Janeiro vão realizar-se eleições para a Assembleia da República, 
processo de logística sempre complexo e trabalhoso para todos os que garantem o funcionamento das 
respetivas mesas eleitorais. 
Funcionamento cujo horário devido à pandemia foi recentemente ampliado, verificando-se o facto de o 
Ministério da Administração Interna ainda não ter pago o trabalho relativo ás eleições Autárquicas que se 
realizaram em 26 de Setembro de 2021. 

Sendo este um quadro nada apelativo para a mobilização e adesão ao próximo trabalho eleitoral. 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal reunida no dia 29 de Dezembro de 2021 delibera: 
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• Recomendar que a Câmara Municipal avalie a possibilidade de efetuar o pagamento, adiantando-se 
assim à tutela, cumprindo para o efeito as formalidades adequadas para garantir a transferência ou 
pagamento em monetário da respetiva verba. 

Nota: existem Municípios (ex: Montijo) que assim fazem, alguns até no próprio dia das eleições 
Moita, 29 de Dezembro de 2021 
Os eleitos do Bloco de Esquerda” 
 
Depois, e em relação à Comissão Municipal de Toponímia, que o Bloco de Esquerda não integrou por opção 
política do Partido Socialista, quis referir que no anterior mandato pertenceu em representação do Bloco 
de Esquerda, e a Comissão reuniu no dia dois de outubro de dois mil e vinte. Nessa reunião, porque os 
autarcas eleitos pelo Bloco de Esquerda há muito tinham considerado que o regulamento sobre toponímia 
não estava, nem está, a ser cumprido no concelho da Moita há dezenas de anos, no que concerne às 
atribuições das designações toponímicas que se têm verificado, uma vez que a ordem de preferência 
correspondente e definida pelo artigo quinto, alínea a), estipula as individualidades de relevo local e não 
tem sido respeitada, regulamento esse que não é exclusivo desta assembleia pois tem suporte 
constitucional e legal.  
Nessa reunião, foi apresentada uma lista de nomes, exatamente, nessa dimensão, mas como uma forma 
de gerar um registo para que se viesse a respeitar, de facto, o regulamento toponímico e, de uma vez por 
todas, se pusessem também as  terras a pensar nas personalidades locais. Por exemplo, seria bonito a 
Moita ter, há muito tempo, uma rua com o nome de Georgete Duarte, “a gazela de Belém”, porque era 
assim conhecida como atleta, ou Josué Romão, o homem da revolta dos marinheiros que passou dezoito 
anos no Tarrafal, ou ainda Elaudo Tarouca, em Alhos Vedros, que hoje está enterrado na Catalunha porque 
esteve a combater as tropas de Franco. 

Assim, e porque consideram que seria interessante que o concelho da Moita respeitasse o respetivo 
regulamento, entregou ao senhor Presidente da Mesa da Assembleia, exatamente, a listagem de nomes 
que tinham proposto na referida reunião. 
 
Deputada Fernanda Gaspar do Grupo Municipal da CDU 

Pediu a palavra porque quis felicitar o facto de ter sido apresentado um voto de pesar ao Leonel Coelho, 
que a CDU teve o grande prazer de também aprovar e, na sequência desse voto de pesar, ainda que não 
tenha trazido nada escrito, mas porque em Alhos Vedros, também recentemente, faleceu uma mulher, a 
Elisabete dos Reis Moura, também quis aqui publicamente prestar uma homenagem por parte da CDU, 
apesar de ter sido uma mulher muito mais abrangente, pese embora fosse, com muito orgulho, militante 
do Partido Comunista Português, era muito mais do que isso. Foi também uma mulher antifascista, salvo 
erro, das primeiras mulheres eleitas na Assembleia de Freguesia de Alhos Vedros, numa altura em que a 
presença das mulheres nos órgãos autárquicos não se fazia sentir, aliás, como não se fazia sentir nas 
coletividades, no meio associativo e em muitos outros lugares. 

A Elisabete era uma mulher que tinha amigos em todos os quadrantes, mas era de uma verticalidade 
insuperável e o que tinha a dizer dizia-o, mas dizia-o com um amor muito grande pelo próximo e uma ajuda, 
porque ela estava sempre disponível. A própria também esteve muito recentemente numa homenagem 
que A Velhinha e o grupo coral Aliusvetus lhe fizeram na igreja matriz de Alhos Vedros, no dia dezoito de 
dezembro, e por aquilo que foi lido por uma amiga dela do coro, ficou bem patente todo o seu percurso, o 
seu historial, a sua resistência, a sua luta e a sua amizade para com os outros a trabalhar para a 
comunidade. De facto, se em Alhos Vedros, ainda hoje, existe o grupo coral Aliusvetus em muito, ou quase 
na totalidade, se deve à persistência da Elisabete Moura que, logo após o 25 de Abril, foi das primeiras 
mulheres a participar nas comissões de moradores e deu de si na construção daquilo que hoje também é 
a freguesia de Alhos Vedros e o concelho da Moita, e, em nome da CDU, não podia deixar de fazer esta 
referência à Elizabete dos Reis Moura. 
Para terminar, e porque também o quis expressar, disse que, felizmente, a legitimidade com que a CDU 
governou nos últimos anos não é menor nem maior do que a legitimidade com que agora o PS os irá 
governar nestes anos próximos, pelo que desejou a todos um bom natal e um melhor novo ano com 
verticalidade, com coragem e saberem também, mais do que desunir, unir, e  não o dizerem da boca para 
fora, porque festejar o natal também é, na prática, festejá-lo. 
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Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Apresentou uma declaração política em conformidade com a transcrição infra: 
“Pela criação de um desenho de NUTS II que potencie os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
aplicáveis no território da Península de Setúbal" 
A falta de investimento na península de Setúbal tem sido uma constante há muitas décadas. No entanto, 
em 2012, pela mão do então Governo PSD/CDS, a eliminação da NUT III Península de Setúbal, tratou de 
criar um "apagão" estatístico que tornou mais difícil a contabilização das disparidades dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa e mais grave a dificuldade no acesso aos recursos para a combater, e deste modo, 
prejudicando objetivamente a Região. 
Entretanto passaram oito anos e, não menos significativamente, ao cabo de seis anos de governos 
minoritários PS, o problema continua a verificar-se sem qualquer solução tomada pelos responsáveis 
governativos. Bem pelo contrário, confrontado pelo PCP, o Governo PS foi sempre desvalorizando o 
problema ao longo do tempo e assumindo as mais diversas e contraditórias posições. Como resultado, a 
Península de Setúbal acumulou a falta de Fundos Comunitários à falta de investimento Governamental, e 
fruto desta inação, prepara-se para pelo menos mais uma década arredada de uma distribuição mais justa 
dos Fundos Comunitários atribuídos a Portugal. 
A seu tempo o PCP foi propondo caminhos para se reverter esta situação, trabalhando com as forças vivas 
da Região, e este ano viu aprovada na Assembleia da República uma resolução que Recomenda ao 
Governo a reconstituição das NUTS III Grande Lisboa e Península de Setúbal no âmbito da NUTS II Área 
Metropolitana de Lisboa. No entanto, esta resolução propõe ainda que o Governo “estude e diligencie o 
apoio junto das estruturas da União Europeia e aplique, no Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, 
medidas que assegurem a não diminuição do financiamento a toda a AML e propiciem acrescentados 
fluxos compensatórios para a Península de Setúbal através de todos os instrumentos de financiamento 
disponíveis, designadamente do Programa de Recuperação e Resiliência, e de outras eventuais operações 
integradas". 
Ao mesmo tempo, a resolução propõe ainda que se “inicie uma revisão mais ampla dos instrumentos 
estatísticos para informação regional, tendo em conta o atual referencial vigente no Eurostat, e, 
designadamente, que contemple a criação de um desenho de NUTS II que potencie os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento aplicáveis no território nacional.” 
Com o aproximar das eleições, eis que o Governo anuncia a criação de uma NUT II da Península de Setúbal. 
A falta de resposta efetiva deu lugar ao anúncio pomposo, numa tentativa de apagar anos de inação que 
nos condenaram a várias décadas em que fomos prejudicados no acesso aos Fundos Comunitários, 
situação que se arrastará pelo menos até ao fim desta década. 
Durante este tempo escasseiam os apoios para as empresas, para as universidades, para as autarquias, 
para a execução de projetos com impacto no desenvolvimento regional e nacional, consubstanciados 
numa estratégia integrada de desenvolvimento regional, amplamente discutida e consensualizada pelos 
vários agentes no território. Uma estratégia que necessita que se estabeleça um plano de ação, com um 
cronograma e plano de financiamento associado à sua execução. 
Da parte da CDU cá estaremos para este debate, onde com certeza se clarificarão as posições políticas de 
cada uma das forças políticas, mas sobretudo apelamos a que sejam tomadas medidas de uma vez por 
todas e não meros anúncios de intenções de cariz eleitoralista. 
Moita, 29 de dezembro de 2021 

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Disse que gostaria, sinceramente, de corroborar de uma forma intensa a intervenção da senhora deputada 
Fernanda Gaspar, no apelo ao espírito natalício, à união e a uma certa concordância de posições, o que é 
sempre bem-vindo, mas ficou aterrado e profundamente desgostoso depois de ouvir a intervenção do 
deputado João Figueiredo, que é de um cinismo brutal, porque é de um cinismo brutal, não há outro termo, 
alguém pretender apropriar-se de uma atitude louvável de reposição da justiça, e que até estava com 
alguma dificuldade em prosseguir, talvez porque o adjetivo que utilizou tivesse sido forte e até pensou se, 
eventualmente, haveria outro, mas não via outro possível. 

O governo PSD/CDS, há uns tempos atrás, teve uma intervenção terrível quando não permitiu que a 
Península de Setúbal fosse considerada NUT III. 
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NOTA: Neste momento, alguns eleitos do Grupo Municipal da CDU, sem recurso a microfone, 
interromperam a intervenção supra e solicitaram um ponto de ordem à Mesa, uma vez que consideraram 
que a declaração política que apresentaram estava a ser apreciada e discutida. 

 
Deputado Municipal António Costa do GMPS 
Esclareceu que não estava a discutir coisa nenhuma, mas sim a fazer uma declaração política para 
reposição da verdade, e disse que era capaz de pedir desculpa por ter utilizado o termo “cinismo”, o que 
não lhe custa nada, mas, às vezes, reage um pouco a quente e, por ser verdade, pediu desculpa pelo termo 
utilizado, no entanto, disse que devia continuar a sua declaração política de reposição da verdade. 
Como dizia, há uns anos atrás, o PSD/CDS teve uma intervenção nefasta quando retirou à Península de 
Setúbal o estatuto de NUT III. Foi um processo complicado que afastou a região da Península de Setúbal 
do acesso a fundos europeus, de uma forma mais expressiva, e a incluiu em Lisboa, onde os índices de 
desenvolvimento eram diferentes e por isso perderam a possibilidade de obter financiamentos de 
montantes diferentes. Foi o início de uma luta séria, que até formou um movimento cívico que tinha por 
objetivo anular essa situação, o “Movimento Pensar Setúbal”, que fez um trabalho imenso, mas não 
conseguiu levar essa luta até ao fim, e até conhece as pessoas que estiveram envolvidas, mas há bem 
pouco tempo, na Assembleia da República, a Deputada Eurídice Pereira, com um grupo de deputados do 
PS conseguiu, finalmente, principiar um processo de reposição dessa muito injusta situação e o governo 
aceitou iniciar o processo de inclusão da Península de Setúbal numa NUT diferente para que, finalmente, 
possam ter acesso aos tais fundos europeus de forma mais significativa e com maior expressão, portanto, 
é evidente que não podia deixar de o referir, quando aqui havia sido dito que foi por intervenção do Partido 
Comunista que esta situação voltou à ordem do dia e foi, finalmente, aceite ser discutida pelas entidades 
competentes. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perante a interpretação feita pela nacada da CDU, e a consequente chamada de atenção que lhe fizeram, 
esclareceu que não interpretou a intervenção do deputado municipal António Costa como resposta a uma 
intervenção política, mas sim como sua própria intervenção que, por acaso, versava o mesmo tema. 

Quanto ao facto de terem ficado melindrados pela utilização de alguns termos, como o termo “cinismo”, e 
uma vez que o senhor deputado já considerou que foi excessivo e pediu desculpa, considera que esse 
civismo deve ser respeitado. É normal que as pessoas, às vezes, se excedam um bocadinho, mas acha 
que quando o reconhecem demonstram que estão na presença de pessoas sérias, e porque haverá, 
certamente, algum momento em que será a vez de outros devem tentar sempre ter este equilíbrio. 
 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que está nesta Assembleia pelo terceiro mandato, que o Regimento não se alterou assim tanto, e 
ainda que alguns tenham experiência destas sessões e outros não, todos são capazes de interpretar aquilo 
que é dito aqui nesta Assembleia e perceberem que, imediatamente a seguir a uma declaração política, 
houve uma discussão de uma declaração política, aliás, o modo como a segunda declaração política 
terminou demonstra completamente que foi uma resposta, o que o Regimento não permite. Se for 
entendimento desta Assembleia, no processo de revisão do Regimento, que as declarações políticas 
possam ser alvo de discussão será outra situação, mas atualmente não pode acontecer e, em nome da 
seriedade, não poderia deixar de referir que a mesma se faz com atos concretos, e é certo que houve um 
pedido de desculpas pelo excesso de linguagem que está aceite, mas um ato de seriedade intrínseco ao 
modo como foi feita e vincada a declaração. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Tendo sido eleito para conduzir os trabalhos da Assembleia, disse que não entendeu assim, até porque 
outros deputados falaram de diversos temas, e não relacionou uma coisa com a outra. Efetivamente, e até 
alertou, houve um excesso de linguagem que o senhor deputado reconheceu, portanto, julga que o assunto 
está sanado. 
Em seguida, e no que concerne ao pagamento das senhas de presença do último ato eleitoral, informou 
que o Presidente da Câmara Municipal lhe transmitiu que o município recebeu o dinheiro há dois dias e 
que vão, de imediato, efetuar o pagamento. 
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Em relação à toponímia, quis apenas dizer que não foi por uma qualquer intenção sua que o Bloco de 
Esquerda ficou fora da comissão, mas sim porque a população quis, nas últimas eleições, deixar o Bloco 
de Esquerda de fora, uma vez que são três representantes e que esses representantes são dos três 
partidos mais votados, portanto, seguiram a regra democrática, e a democracia tem destas coisas. Sobre 
a listagem entregue irá, naturalmente, fazê-la chegar à comissão de toponímia, a qual esteve a ler e está 
de acordo com as figuras nela elencadas, basicamente figuras da Moita, e o concelho é um pouco mais 
que a Moita, ainda que também tenha de Alhos Vedros e da Baixa da Banheira, figuras que também o 
próprio respeita e estima bastante. 

Perante a notícia do falecimento da senhora Elisabete Moura, de quem também era amigo há muitos anos 
da “Velhinha” e que era, realmente, uma pessoa extraordinária, quer no trabalho quer no relacionamento, 
quis também falar de outra pessoa de Alhos Vedros que os deixou há pouco mais de uma semana, o José 
Manuel Sequeira, que muitas pessoas conheciam como uma figura um pouco controversa pelas suas 
posições políticas, um homem que muito se interessava pela política local e por Alhos Vedros. Tem sido 
um ano terrível, tem partido muita gente amiga, muita gente de muito valor por todo o concelho, 
recentemente, também partiu uma figura muito prestigiada, a doutora Teresa, cardiologista muito popular 
na Moita, pelo que acredita que, se for apresentado um voto de pesar de pesar, certamente, terá o acordo 
de todos que os conheceram, quer a Elizabete Moura, quer o José Manuel Sequeira, e será bem acolhido 
nesta Assembleia. 

Em seguida, colocou a recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda à discussão e perguntou se 
algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. Por não ter pedidos de intervenção submeteu 
a proposta a votação. 
 
 

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 
1 - Apreciação do pedido de suspensão de mandato apresentado por Maria Dulce Maia Marques 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Em conformidade com o nº2 do artigo 7º do Regimento, qualquer pedido de suspensão deve ser apreciado 
pela Assembleia. 
Não tendo sido manifestado qualquer pedido de intervenção, considerou-se formalmente aceite o pedido 
de suspensão por todos os deputados municipais. 

 
 
2 - Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento 2022 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com cinco abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 20/12/2021: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com o art.º 45º e 46º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação vigente, 
bem como nos termos do previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 e n.º 17 do ponto 6 da NCP 1, ambos 
do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, foram elaboradas as demonstrações orçamentais e 
financeiras previsionais para o ano de 2022 e seguintes. 
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Nestes termos, proponho a aprovação do Orçamento, Plano Orçamental Plurianual e Grandes Opções do 
Plano para 2022-2026, e posterior remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea 
a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

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

Começou por dizer que reiterava, exatamente, aquilo que disse no âmbito da auscultação aos diferentes 
partidos, quando reuniram na Câmara Municipal, de que o orçamento estava construído de forma, porque 
a Câmara é uma pessoa de bem, e quer-se uma pessoa de bem, a assumirem todos os compromissos do 
anterior executivo, ou seja, tudo aquilo que estava contratualizado assumem e irão cumprir. Depois, como 
dizia o mote da sua campanha eleitoral, tiveram ainda a coragem para mudar e apresentar um conjunto 
de opções que acreditam ser o início da mudança e da transformação que querem trazer ao concelho, e 
incluíram, logo neste orçamento, a abertura de rubricas para a possibilidade de atribuírem bolsas de mérito 
para alunos do ensino secundário e universitário, uma estratégia local de habitação que estão a rever e a 
definir para que possam, rapidamente, aceder ao 1º Direito e, como disseram durante a campanha 
eleitoral, querem apostar, além da construção, também na reabilitação do edificado que está altamente 
degradado no concelho, uma vez que, dos trezentos e oito municípios do país, o município da Moita da 
Moita é aquele que apresenta níveis de maior degradação do seu edificado, ou seja, do território 
continental o edificado da Moita é aquele que se apresenta mais degradado. Então, a Câmara Municipal, 
com as verbas que venham a ser distribuídas no âmbito do PRR para habitação, quer ajudar a combater 
essa situação para que deixem de estar na cauda, não do distrito, mas sim do país, no que diz respeito 
também a esta matéria. 
Disse que tiveram algumas surpresas, no âmbito de algumas propostas que lhes foram feitas nos serviços, 
no que diz respeito às infraestruturas de loteamento na Mãe d'Água, uma proposta que lhes aparece aqui 
com um investimento plurianual que culmina com um valor global de oitocentos mil euros, e estas 
infraestruturas nada mais são do que a envolvente às piscinas da Moita. Sabe bem que não gostam que 
utilize aqui termos como “verba escondida”, como utilizou relativamente ao CROA – Centro de Recolha de 
Animais Errantes da Moita, quando perguntou quanto é que custava a ligação que ainda era necessário 
fazer à rede de esgotos e o informaram que era cento e cinquenta mil euros, mas quando pediu que o 
reduzissem escrito, a verdade é que o valor que lhe foi dado era cento e oitenta mil euros €, ou seja, um 
valor que não estava inicialmente previsto, que não foi falado, que não foi votado, que não foi apreciado. 
Também aqui, quando votaram a piscina, não lhes falaram da envolvente, e a envolvente tem um custo 
para as acessibilidades, para o estacionamento, para os arruamentos, cujo valor global previsto é de 
oitocentos mil euros. 
Como têm vindo a defender, têm a eliminação das barreiras arquitetónicas, querem que o edifício da 
Câmara Municipal seja acessível a pessoas de mobilidade reduzida, para que possam entrar pela porta da 
frente, para que possam aceder pelos seus próprios meios ao Salão Nobre, onde se realizam as reuniões 
da Câmara Municipal e as sessões da Assembleia Municipal, para que possam ter acesso, se for esse o 
entendimento e se proporcionar uma reunião, ao gabinete do Presidente da Câmara, seja ele qual for. 
Igualmente no Balcão do Munícipe, na Baixa da Banheira, querem eliminar as barreiras arquitetónicas e, 
nomeadamente, permitir que exista lá uma casa de banho acessível e dotada para receber pessoas com 
mobilidade reduzida, por isso, está na altura da Câmara passar a servir todos os cidadãos, e é nesse 
sentido que, de igual forma, preveem a abertura dessa rubricas. 
Sobre algo que há muito tempo é desejado, quis deixar claro que, para além da avaliação e estudo do 
fecho da rua 5 de Outubro ao trânsito, porque ainda há algumas questões que carecem de ser vistas, com 
os comerciantes e com os outros interessados, antes de se tomar, definitivamente, essa decisão, também 
é muito importante intervir naquele espaço para que tenha melhor fruição e para que as pessoas possam 
tirar mais proveito daquele espaço, e também por isso fizeram questão de incluir a requalificação do largo 
das Palmeiras, que já teve muita vida, já foi muito conhecido aqui na Moita, e que hoje importa dinamizar. 
Quis também fazer uma referência, porque todos sabem o que é que se passou em Alhos Vedros, com a 
perda de um investimento global de um milhão de euros, comparticipado a 50% pela APA, pela 
incapacidade do executivo em apresentar uma proposta que cumprisse os desígnios da APA, e essa 
incapacidade resultou em Alhos Vedros ter perdido esse investimento de assoreamento  desses braços do 
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rio Tejo, e porque sabem que não é só aí que veem essa realidade, fizeram questão de deixar já inscrita 
essa rúbrica. Como disse o então presidente da Câmara, hão de haver oportunidades seguintes, e já que 
foram perdidas essas oportunidades, estão a trabalhar para que mais nenhuma oportunidade de 
investimento seja perdida no concelho da Moita. E porque disseram, e é verdade, e querem inverter essa 
realidade, que o concelho da Moita está de costas para o rio, porque é de extrema dificuldade o acesso 
dos munícipes à frente ribeirinha e o concelho da Moita tem que fazer as pazes com o rio, também têm 
previsto um investimento global de dois virgula cinco milhões de euros para a requalificação de toda a 
frente ribeirinha, que vai desde a Baixa da Banheira até Sarilhos Pequenos, passando por todas as 
freguesias, Alhos Vedros, Moita e Gaio-Rosário. 
Têm ainda uma rubrica, porque todos gostam de falar da praia do Gaio-Rosário, mas para que todos 
possam usufruir da praia do Rosário e de todas as potencialidades que a mesma tem para oferecer, é 
preciso dar condições às pessoas, e todos os que vão à praia do Rosário, certamente, saberão daquilo que 
está a falar, que é preciso melhores equipamentos, melhores balneários, melhores duches, melhores 
serviços e melhor qualidade no estacionamento. Depois, e porque gostam de olhar para todas as 
freguesias por igual e para todas as localidades por igual, não se podiam esquecer do moinho do Gaio, 
que também tem todas as condições para ser um ex libris do concelho. 
Sobre algo que é muito querido à população, e que o Partido Socialista sempre defendeu nessa matéria a 
denunciar, agora estarão cá para trabalhar do outro lado na resolução da situação, em conformidade com 
aquilo que vinham a defender, que é o combate às pragas de baratas e pombos, daí a inscrição dessa 
verba, uma vez que é algo em que se querem empenhar, porque acham que têm que ser mais ambiciosos. 
Sabem que é algo difícil, mas é algo que querem, também aí, melhorar. 
No que concerne à criação de um complexo desportivo, disse que estão a conversar com algumas 
entidades do concelho para conseguirem atingir esse objetivo. 

Depois, e como disse na sua intervenção inicial, se é certo que muitos houve que, desde 2013, 
prometeram, prometeram e nada fizeram, e quando tiveram a oportunidade de fazer algo aterraram os 
poços com entulho de construção e demolição, tiveram a coragem de passar das palavras aos atos e incluir 
a abertura da rúbrica para equipamentos desportivos de skatepark, porque há projetos que faltam concluir 
e levar por diante. Se os valores neste ponto estão um pouco desajustados, a verdade é que também não 
tiveram conhecimento do projeto em si, o qual ainda não lhes fizeram chegar, mas dia dezassete, em 
conversa com estes jovens, irão avaliar esta questão de forma mais aprofundada. De qualquer das formas, 
fizeram questão de incluir já a verba a pensar no início desse processo. 
Sobre algo que há muito, muito, muito tempo é desejado por muitos jovens, que é a construção do pavilhão 
desportivo da escola secundária da Baixa da Banheira, uma vontade dos jovens que querem ter melhores 
condições para a prática desportiva, prática de modalidades, um anseio da população, porque só podem 
fixar os jovens no concelho se lhes derem essas condições que façam com que eles prefiram ficar no 
concelho em vez de procurarem soluções nos concelhos vizinhos, perdendo assim a ligação que têm à 
freguesia e ao concelho, e quando se diz ao concelho diz-se, mais tarde, ao movimento associativo e tudo 
o que daí decorre, pelo que este também é um investimento para fixar os jovens no concelho. 
Por isso, estas medidas, de entre outras, são só algumas daquelas que quis assinalar, e são aquelas que, 
logo de início, demonstram aquilo que o PS quer fazer à frente da Câmara Municipal da Moita, e começam 
já no primeiro ano, não esperam pelo fim do mandato, e caso lhes venham a perguntar como é que vão 
cabimentar estas rubricas, e algumas ainda não estão completamente cabimentadas, como é óbvio, dirão 
e responderão de forma muito simples que serão cabimentadas como sempre foram, quando for a 
integração do saldo, isto se não tiverem que acorrer a mais surpresas indesejadas, iguais a muitas que 
têm encontrado. Terão também outra possibilidade, que é recorrer aos fundos, seja do Portugal 2030, seja 
do PRR, ou, se assim o entenderem. e tiverem todos de acordo, a empréstimos, uma vez que também 
sempre foi dessa forma que foram cabimentados projetos de investimento para o concelho. Lembrou ainda 
que, no passado, houve quem se endividasse para fazer obras de manutenção, mas atualmente, se se 
endividarem, será sempre e só para fazer investimento, claro, e uma vez mais, se assim o entenderem. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 

 
Colocada a proposta à discussão intervieram: 
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Deputada Fernanda Gaspar do Grupo Municipal da CDU 
Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
«Quero, desde já, fazer uma declaração de interesses, porque sou eleita nesta Assembleia Municipal e 
residente no município da Moita. Como residente no município da Moita, a minha qualidade de vida, tal 
como a dos outros munícipes, depende do bom trabalho que a Câmara Municipal e as juntas de freguesia 
fizerem, portanto, é na defesa do interesse das populações que eu aqui também venho colocar algumas 
questões, desejando que a Câmara Municipal e as juntas de freguesia cumpram e façam um bom trabalho, 
pese embora, em muitas situações, nós termos uma visão de desenvolvimento do concelho diferenciada. 

E, dentro dessa diferenciação, eu registei, na intervenção que o senhor Presidente da Câmara Municipal 
aqui fez, que levantou duas ou três questões que, para mim, têm uma relevância muito grande. Primeiro, 
referiu, e disse esta afirmação “a população do concelho da Moita está de costas viradas para o rio”, e eu 
considero que o município da Moita, ao longo de 45 anos em que a CDU esteve a governar o município, 
transformou altamente este concelho e foi dos primeiros a fazer investimentos de alta qualidade, 
designadamente, o parque José Afonso na Baixa da Banheira, com bons arquitetos paisagistas, 
transformando aquela zona que, de facto, era completamente desaproveitada para benefício de toda a 
população da Baixa da Banheira. Também, e posteriormente, em menor escala, em Alhos Vedros, uma 
área que é o parque das Salinas, que tem alguns problemas, mas eu estou a falar de investimentos que, 
ao longo dos anos, foram feitos no sentido de recuperar e de dar às populações o usufruto daquilo que é 
o nosso património natural essencial, e isso é um trabalho que deve ser continuado. 
A pergunta que eu faço, que não tem a ver já diretamente com o orçamento, ou terá, ou terá, é como é 
que se pode defender, porque eu também li algumas entrevistas que o senhor Presidente da Câmara deu 
não pondo de lado a possibilidade do aeroporto, ou, enfim, daquele apeadeiro, é a minha opinião, também 
aqui a posso expressar, no Montijo, que põe em causa, por causa do cone de aproximação à pista, toda a 
freguesia da Baixa da Banheira e, designadamente, aquele parque urbano que necessita sempre de mais 
conservação, mas que é do usufruto de toda a população da Baixa da Banheira. 
A outra questão que quero aqui perguntar, e primeiro quero registar, porque já deu a resposta a algumas 
das rubricas, que a cabimentação com mais verba será posterior com o saldo da conta de gerência. 
Registe-se que a CDU deixou, portanto, um saldo positivo, lá haveremos de chegar, a abril, mas registe-se 
isso, foi dito pelo Presidente da Câmara que muitas das rubricas serão depois reforçadas com o saldo do 
ano anterior e, certamente, por muito bom trabalho que os novos eleitos possam ter desenvolvido, também 
não é em dois meses que poderiam gastar todo esse saldo. 
Depois quero aqui registar, porque nestas coisas as instituições permanecem e as pessoas é que vão 
passando por elas, as instituições têm que ser de bem, e como instituições de bem, e se é a nível central 
nos governos também há de ser a nível regional, e estou a falar das associações de municípios, mas 
também a nível das próprias câmaras municipais ou juntas de freguesia, há contratos, há compromissos, 
e assumem-se, mas registramos aqui esse compromisso por parte da Câmara Municipal e, 
designadamente, do senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Por fim, e não de menos importância, estamos no Natal e eu também, enfim, na minha intervenção 
anterior, e não é só fazer apelos a alguma sensibilidade de contenção da forma como nós nos damos uns 
com os outros, podemos manifestar todas as nossas discordâncias com respeito. É isso que eu aqui estou 
a pretender fazer e, portanto, digo assim, eu vi numa das rubricas, e foi aqui também dito pelo senhor 
Presidente que era uma das prioridades, as questões de higiene e limpeza, que até na campanha eleitoral 
foi muito chamado, e a outra tem a ver com a questão das infestações e, portanto, da necessidade das 
desbaratizações e desratizações e tudo isso. Mas, eu deixo a pergunta, com mil euros, senhor Presidente, 
muito poucos ratos se vão matar, e olhe que há muitos, muitos, estão todos a sair e a manifestarem-se. 
Depois, deduzo, porque de alguma forma já deu a resposta anteriormente, quando disse que algumas das 
rubricas terão que ser, mais tarde, cabimentadas com mais verba, os tais quarenta e tal mil euros que 
estão aí a definir, será isso, enfim, espero que sim porque ninguém gosta de viver no meio nem da imundice 
e, muito menos, com as pragas sazonais que, normalmente, ocorrem e que não é só no município da Moita. 
Finalizava fazendo mesmo uma última pergunta, porque deduzo que este orçamento, que é uma proposta, 
obviamente, portanto, é uma previsão de receitas e despesas, mas está aí a intenção, assume todos os 
compromissos que vinham da gestão anterior e das obras que estão em curso e que já estavam em curso 
a 26 de setembro, mas faz um conjunto, e foi enunciado aqui, um conjunto de outras iniciativas e obras 
que, provavelmente, fazendo o somatório, e eu não sei porque não o fiz, serão muitos milhões de euros, 
mas também haveria a possibilidade do próprio orçamento ter o investimento plurianual, isto é, quais as 
verbas previstas para o ano de 2023 e 2024, e isso não aparece. Deixo apenas a pergunta: porquê?» 
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Deputado Municipal João Figueiredo da CDU 
Quis começar a sua intervenção chamando a atenção para um pequeno pormenor porque, na plataforma 
eletrónica onde têm acesso aos documentos para discussão nesta Assembleia, o documento que lá está 
das Grandes Opções do Plano não é o documento final. Acha que pode ter sido um lapso, mas é algo que 
convém ser verificado porque o documento que lá está, e que admite que seja muito próximo do final, está 
algo desorganizado e supõe que lhe faltem algumas páginas. Felizmente, não faltam os números que estão 
aqui agora a discutir, mas poderá, eventualmente, faltar alguma fundamentação. 
O senhor Presidente já fez uma referência à reunião que tiveram ao abrigo do estatuto da oposição e uma 
vez que, entre a proposta que aí puderam apreciar e aquela a que tiveram acesso via plataforma, não 
encontra qualquer alteração em relação àquilo que foi discutido, referindo alguns dos temas e 
acrescentado outros e que, entretanto, pode ver com mais atenção, reforçou a ideia que estava no 
programa eleitoral da CDU, e que foi transmitida ao senhor Presidente e à senhora Vice-presidente, porque 
para a conservação dos edifícios municipais está uma verba de duzentos e vinte e cinco mil euros anuais 
que, tendo em conta o compromisso eleitoral que assumiram na campanha da CDU, e aquilo que foi dito 
pelo PS na altura da campanha, era seu entendimento que, neste documento, mesmo que não tivesse 
uma verba superior, deveria existir uma referência de que se está, neste momento, a preparar um trabalho 
mais de fundo para a recuperação, em particular, da socorquex. Uma rubrica com apenas duzentos e vinte 
e cinco mil euros para todos os edifícios do município não dá esse sinal, e isso é algo que têm que deixar 
bem claro, porque os edifícios, tal como as pessoas, envelhecem e passados alguns anos, e aquele já tem 
uns anos, e as intervenções que tem tido não têm conseguido resolver muitos dos problemas existentes, 
e necessita de uma intervenção de fundo para que os trabalhadores tenham melhores condições de 
trabalho e para que, com essas melhores condições de trabalho, possam prestar melhores serviços à 
população. 

Outra questão que também foi discutida nessa reunião tem a ver com a construção do arquivo municipal, 
uma vez que era projeto da CDU transformar o antigo quartel dos bombeiros num edifício que pudesse ter 
o departamento de assuntos sociais e cultura e também o arquivo, mas o que encontram neste orçamento 
é uma rubrica aberta com mil euros e sem qualquer verba a definir. Na conversa que tiveram com o senhor 
Presidente, foram informados que existem outras ideias para aquele edifício, que põem em causa este 
projeto inicial da CDU, para o qual, estando o senhor Presidente e a nova equipa de gestão deste Município 
no seu direito, querem deixar aqui o alerta. 
Este documento tem algumas outras coisas que também os preocupam, uma delas, e pediu que lhe 
explicassem porque não percebe, porque ao longo dos últimos anos foi feito um trabalho extraordinário de 
recuperação das coberturas de todas as escolas do município, neste último ano, inclusive, das escolas 
que não são da responsabilidade do município, portanto, das escolas que são da responsabilidade do 
Ministério da Educação, onde a Câmara Municipal substitui, integralmente, todas as coberturas de 
amianto e, neste Orçamento e Grandes Opções do Plano, veem uma verba definida, não só para 2022 
como para 2023 e 2024, de cerca de cem mil euros anuais para substituição de coberturas. Porque para 
as escolas não deve ser, disse que gostaria que o senhor Presidente explicasse porque motivo é que esta 
verba que lá está, e pediu, por favor, para que não dissesse que foi um erro dos serviços. 
Outra coisa que também notaram, mas que podem dar um sinal daquilo que, mais tarde, será a atividade 
desta Câmara, a tal mudança que foi apregoada, é que existe uma grande redução no financiamento para 
os projetos educativos municipais, de 65%, numa rubrica mais pequena existe também uma redução de 
70%, o Plano Municipal de Integração de Imigrantes, que são dois projetos que procuram fazer deste 
concelho um concelho melhor para se viver, portanto, acham que esta redução de verbas nestas duas 
áreas específicas é algo preocupante. 
Em relação ao skatepark, cujo projeto está quase terminado, pronto para ser revisto e entrar em concurso, 
e o senhor Presidente, provavelmente, não teve tempo para reunir com os serviços, tal como não teve 
tempo para reunir com os vereadores, pelo menos os da CDU, mas era importante que o senhor Presidente 
explicasse porque motivo é que não tomou conhecimento desse projeto, já que a reunião que tiveram já 
foi há alguns dias e ali afirmaram, claramente, que os mil euros que estavam previstos para fazer o 
skatepark não são aquilo que é necessário. 
Disse ainda que na nota de abertura do senhor Presidente em relação a esta discussão houve, mais uma 
vez, um conjunto de considerações que, como o seu camarada e amigo João Faim disse na última 
Assembleia, são coisas que não são de quem que está por bem, porque acham que termos como “verbas 
escondidas” e “surpresas”, e com o tom que foi usado, são coisas que podem, perfeitamente, evitar. 
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Sobre o facto do senhor Presidente ter dito que este município está de costas viradas para o rio, e que 
também já foi referido pela sua camarada Fernanda Gaspar, disse que, francamente, é não conhecer o 
município. O projeto do parque José Afonso marcou uma geração de intervenções de regeneração urbana 
no país, é estudado nas universidades e, a esse, seguiu-se mais um conjunto de intervenções ao longo de 
toda a de toda a costa, junto aos núcleos urbanos do concelho, de todos, não há nenhum em que não 
existam intervenções, algumas até estão em curso, neste momento, outras acabaram há muito pouco 
tempo, como é o caso de Sarilhos Pequenos, mas o largo do Descarregador está neste momento em 
reabilitação, há também obras na caldeira da Moita, portanto, esse esforço de aproximar a população do 
rio é algo que é feito neste concelho há muitas décadas e, nos últimos tempos, com mais veemência, até 
pelo projeto “Moita Património do Tejo”. Não quer com isto dizer que não considera que é importante 
intervir na margem ribeirinha, é claro que é muito importante intervir e proteger a margem ribeirinha. Têm 
vinte quilómetros de costa e precisam que ela seja protegida, que seja valorizada, e com isso não quer 
dizer que haja construção em toda a sua extensão, mas ela tem que ser protegida e tem que ser valorizada 
ambientalmente, socialmente, de modo a que possam usufruir dessa margem, mas sem destruir os valores 
ambientais que estão plasmados nos documentos de planeamento territorial que existem e que estão em 
vigor. 
Em relação ao pavilhão da escola secundária da Baixa da Banheira, sendo que foi aluno daquela escola 
ainda nos anos 80, disse que foi sempre uma promessa, sempre ouviu a promessa de que aquele pavilhão 
seria feito, e mudava o governo e vinha a promessa, mudava o governo e vinha a promessa, e agora têm 
a Câmara Municipal a dizer que se vai substituir ao governo ao construir um equipamento que, apesar do 
processo de transferência de competências, continua a ser uma obrigação do Ministério da Educação, do 
Governo, dado que é uma grande obra, uma grande intervenção. Isso já aconteceu antes, na escola José 
Afonso, em Alhos Vedros, onde a Câmara se substituiu ao Governo e assinou um protocolo para construir 
aquele pavilhão e, na altura, houve uma tentativa de construir mais pavilhões que faziam falta e o 
Ministério disse que não podia ser. A questão que agora se coloca não é, essencialmente, a construção do 
pavilhão da escola secundária da Baixa da Banheira que, sem dúvida, faz muita falta, e quem estudou lá 
lembra-se das condições que existiam para praticar desporto e a quantidade de alunos que praticava 
desporto naquela vila, mas sim, existindo mais escolas com as mesmas necessidades, qual foi o critério 
que levou à escolha de uma escola e não de outra e porque motivo é que não estão mais escolas nesta 
rubrica, nomeadamente, a escola Fragata do Tejo e também a escola do segundo e terceiro ciclo do Vale 
da Amoreira, que já tem uma infraestrutura que permite uma prática desportiva diferente, mas que precisa 
de um pavilhão. 

Por último, disse que gostariam que o senhor Presidente lhes fornecesse os documentos onde é dito que, 
de todos os 308 municípios de Portugal, a Moita é aquele que tem o edificado mais degradado, mas quis 
deixar claro que o edificado do município, a habitação municipal, está em condições, porque a CDU, ao 
longo dos tempos, fez várias intervenções de recuperação e, nos últimos tempos, fez mais algumas. 
Certamente, não é pela habitação social propriedade do município que, supostamente, este valor é 
atingido, mas se lhe disser que é através dos fogos do IHRU já é capaz de acreditar, porque perante o 
estado de abandono em que o Governo deixou estes fogos de habitação, muitos deles devolutos, é capaz. 
É capaz. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar os esclarecimentos solicitados até ao 
momento, ou se preferia fazê-lo no final das intervenções, o qual optou por responder, desde já, ao primeiro 
grupo de questões. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 

Disse que, mais do que uma resposta direta, uma vez que existem regras próprias do exercício, trata-se de 
gerir a sua própria intervenção, garantindo que não deixa de responder a nenhuma questão. Todavia, 
deixou claro que não será um debate, mas sim a resposta a um conjunto de questões que foram colocadas, 
sendo que algumas respostas agradarão, outras não, mas serão as respostas que este executivo tem para 
dar sobre essas matérias. 

Assim, e em resposta à deputada municipal Fernanda Gaspar, relativamente à vontade do Partido 
Socialista, à frente desta Câmara, em aproximar as pessoas ao rio Tejo, e sendo verdade que foi feito 
investimento no concelho, lembrou que o investimento no parque Zeca Afonso já foi feito há de 20 anos e, 
se calhar, continuarão a falar sobre ele e a dizer que fizeram esse investimento durante mais 20 ou 30 
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anos, mas o que se esquecem de dizer é que depois desse investimento não foi feita a devida manutenção. 
Felizmente, o parque Zeca Afonso, apesar de ter sido tão, tão, tão maltratado e tão esquecido, continua a 
ser bonito. É uma obra tão bonita, um parque tão bonito que apesar de ter sido tratado com tanto desleixo 
continua a ser bonito, e isso é que é incrível e é por isso que gostam de lá ir, mas faz falta requalificar os 
equipamentos, faz falta requalificar os parques, faz falta requalificar os bancos onde as pessoas se 
sentam, os canteiros por onde as pessoas passam, os passeios por onde as pessoas circulam, é necessário 
repor as palmeiras, limpar o lago, e poderia continuar. Coisas que não foram feitas e deviam ter sido feitas, 
e que o PS sempre exigiu ao longo de todo este tempo e que a CDU sempre disse “nós construímos, nós 
construímos, nós construímos”, mas não mantiveram, não cuidaram, não trataram e deveriam assumi-lo 
da mesma forma, como também não trataram do parque das Salinas em Alhos Vedros, e não se podem 
esquecer o que é que lá se passa, os esgotos que para lá desaguam e que agora este executivo tem que 
resolver, e estarão cá para resolver, mas que a CDU negou que existiam. 
Houve um comunicado desta Câmara Municipal, que ainda está no site do município para quem queira 
ver, depois de uma reportagem de uma estação televisiva, onde negaram a existência do mesmo. Esse 
comunicado existe, está assinado pelo município, foi o anterior executivo da Câmara que assinou, e 
também deviam assumir isso, mas cá estará o atual executivo para cuidar daquele parque, para o tratar e 
lhe devolver o brilho e a qualidade na fruição do espaço que ele merece e que os alhosvedrenses merecem, 
porque é para isso que cá estão. E, quando se preocupa tanto em olhar para cima, e agora até está na 
moda aquele filme da Netflix, deveria também olhar para o espaço público ao invés dessa preocupação 
com o aeroporto, porque para o aeroporto está a ser elaborado um estudo de impacte ambiental 
estratégico neste momento, mas parece que se querem pronunciar antes dos técnicos. Se se 
pronunciarem antes dos técnicos o que estarão a dizer é que não precisam do estudo para nada, por isso 
aguardarão com calma e serenidade o que estudo vier a referir e só depois se pronunciarão. Devem ter 
calma, consultar o estudo com calma e depois tirarem as suas conclusões, mas algo que já sentem e não 
vê ninguém a pronunciar-se sobre isso, é o fluxo adicional de trânsito que já têm hoje em dia na Moita, nos 
principais nós da Moita que passam pelo Palheirão, que também tem impacto na vida diária de todos 
aqueles que cá moram e vivem, mas sobre isso não ouve uma única palavra. Mais uma vez, cá estará o 
atual executivo para resolver os problemas atuais e futuros que foram criados e deixados por quem cá 
passou, e é sobre isso que também deveriam refletir. 
Relativamente às contas de gerência, quis deixar muito claro que contas de gerência sempre houve, basta 
ir ver nos anos anteriores, não é da má ou boa gestão. Sempre houve o exercício de inclusão do saldo de 
gerência, sempre, e não significa nem boa nem má gestão. No que concerne à gestão da CDU, aquilo que 
encontrou na autarquia diz muito bem o que é que foi a gestão daqueles que por cá passaram, pelo que 
pediu que fizessem o exercício de pensar bem, porque se começar e continuar a olhar com muita atenção 
mais vai continuar a encontrar, por isso devem pensar bem até onde querem que sigam, mas que fique 
claro que, se não houver uma inspeção promovida pela Inspeção-geral das Finanças, o próprio executivo 
tratará de a promover, para que as contas sejam todas revistas e aquilo que foi feito, e mal feito, seja 
devidamente avaliado e encaminhado para as entidades competentes, como têm vindo a fazer. 
Quanto à questão colocada pelo deputado municipal João Figueiredo sobre a manutenção dos edifícios, 
apenas tem uma coisa muito simples para dizer, é que tem sido o PS que, durante anos e anos, tem vindo 
a defender a melhoria das condições dos trabalhadores desta autarquia, das suas instalações, que as tem 
vindo a denunciar e a reivindicar e, já recentemente, começaram a fazer obras em algumas instalações e 
em alguns espaços, para que os trabalhadores tenham melhor qualidade nas suas instalações. O anterior 
executivo tinha, e deixou, uma câmara municipal onde os trabalhadores almoçavam na sua secretária, 
onde a funcionária da entrada não tinha tempo para fazer as suas refeições, e não é possível que as 
pessoas do executivo, que entravam e saiam todos os dias, não tivessem visto o mesmo que o próprio viu 
quando lá chegou, ou então não entravam lá todos os dias e só lá iam às vezes, ou ouviam e calavam, e 
onde é que estavam os defensores dos trabalhadores são as questões em que gostaria que pensassem. 
Sobre a questão dos edifícios da Câmara, quis apenas dizer uma coisa muito simples, que a CDU tinha 
previsto para 2022, nos investimentos plurianuais, cento e dez mil euros, enquanto a verba que o atual 
executivo colocou é duzentos e vinte e cinco mil euros e, em todo o exercício, tinha duzentos e setenta mil 
euros, pelo que pediu que olhassem com atenção para o valor que o atual executivo colocou e se deixasse 
desse tipo de argumentação. 
Relativamente às escolas e ao amianto nas escolas, esclareceu que perguntaram aos serviços e que estes 
cento e sessenta mil euros representam a revisão de preços que ocorreu, que já está feita, e que o 
executivo, e bem, resolveu incluir perante a indicação deste valor dada pelos serviços. 
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Relativamente à “verba escondida” acha que houve um mal-entendido, ainda que saiba bem que não 
agrade à CDU quando fala em “verba escondida”, mas podem o usar o termo “verba não contabilizada”, 
ou outro que queiram, mas o que é verdade é que era verba da qual não tinham conhecimento e que agora 
vão ter que pagar, e isso é que é importante. Escolham o adjetivo, a semântica, aquilo que acharem por 
bem, o que não podem é dizer aos munícipes do concelho da Moita que não é verba adicional, porque não 
contavam com ela e agora vão ter que a pagar, mas, segundo alguns, deixaram-lhes umas contas ótimas. 
Por último, e para que fique bem claro e bem entendido, disse que não vão pedir nada a ninguém. O que 
fica claro e assumido como compromisso é que este executivo, à frente desta Câmara Municipal, se 
predispõe a fazer um pavilhão na escola secundária da Baixa da Banheira. Isso é que fica claro, o que ficou 
claro, como disse, é que não iam andar por aí a pedir, vão fazer, e essa é que é a diferença da postura da 
CDU para a do Partido Socialista. A postura, caso não tenham percebido, e a forma de estar mudou. A 
Câmara não serve para reivindicar, não serve para utilizar os trabalhadores e os cidadãos como armas de 
arremesso contra o poder central. A autarquia serve para servir e prestar um bom serviço aos cidadãos, a 
quem cá mora, a quem cá estuda, a quem os quer visitar. É para isso que a autarquia serve, e foi isso que 
mudou no dia 26 de setembro. Mas, agora que o executivo disse que vai fazer um pavilhão, aparece logo 
a CDU a pedir dois, três, quatro, cinco, seis, quantos mais melhor, porque foi isso que sempre fizeram, mas 
como em tudo na vida é preciso ter um critério e, se a escola secundária da Moita tem um e só têm duas 
escolas secundárias, é de todo lógico que a outra, e única, escola secundária que têm no concelho também 
possa ter um, o que a si lhe parece um critério atendível. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perante os pedidos de deputados da Assembleia Municipal que ainda pretendiam intervir, colocou 
novamente a proposta à discussão. 

 
Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira Vale da Amoreira, Bárbara Dias 
Começou por dizer que tinha preocupações com o Plano Diretor Municipal por estar muito antigo porque, 
entretanto, em 2014 e 2015, saíram leis novas da lei de base de política de solos e o regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial. Julga que era de pensar começar a revisão do PDM porque não está 
adaptado à nova legislação e porque o tempo de revisão, supostamente, é de dez anos, o que também já 
passou, portanto, acha que deveria ser contemplado, senão neste num próximo orçamento, uma vez que 
o PDM é um instrumento muito importante e estratégico para qualquer concelho. 
Relativamente às repavimentações disse que é conhecido e sabido que as ruas do concelho não estão 
propriamente no seu melhor estado. Foram feitas algumas repavimentações em muito poucas ruas do 
concelho, obviamente, não se conseguiu chegar a todo o concelho, mas a verdade é que é uma 
necessidade porque há ruas que têm mais crateras que a lua, portanto, acha que também seria uma forma 
de dar mais qualidade de vida aos cidadãos, porque os carros estragam-se e um carro é um investimento 
que uma pessoa faz, e a população merece ter as suas ruas bem tratadas e em segurança, porque uma 
estrada cheia de buracos não é segura, daí que ache que também devia haver um bocadinho mais de 
investimento nesta questão. 
No que concerne ao parque José Afonso, que já aqui foi falado, disse que tinha algumas considerações a 
tecer. Foi uma boa obra, é um parque que é um grande pulmão da vila da Baixa da Banheira, é um pulmão 
do concelho da Moita, mas não basta só construir, também tem que haver manutenção e conservação, 
algo que foi um fator de descuido dos últimos tempos. Quem viu o parque Zeca Afonso há uns anos atrás 
e quem o vê hoje em dia sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque há uns anos atrás 
via-se algum cuidado nos bancos, algum cuidado no equipamento desportivo, algumas floritas plantadas 
em alguns canteiros e, hoje em dia, ao se passear naquele parque que, obviamente, é bonito e todos 
gostam muito, verifica-se que merecia um melhor cuidado. Efetivamente, podem falar do parque Zeca 
Afonso como tendo sido uma das grandes obras aqui do concelho, mas não podem falar do parque Zeca 
Afonso durante não sei quantos anos porque se fez e pronto, tem que haver manutenção e conservação, 
daí fazer este apelo à Câmara para tratar melhor aquele que é o grande pulmão do concelho. 
Saudou o investimento nos edifícios que, realmente, deve ser pouco depois de 46 anos sem manutenção 
e conservação dos edifícios, porque falam na defesa dos trabalhadores e depois têm edifícios sem 
medidas de autoproteção que são obrigatórias por lei, que está legislado, quer no regime jurídico da 
segurança contra incêndios em edifícios, quer no regime técnico, e questionou quantos edifícios da 
Câmara Municipal têm medidas de autoproteção, porque julga que só o Fórum Cultural José Manuel 
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Figueiredo é que deve ter essas medidas de autoproteção. E quando estão a falar da defesa dos 
trabalhadores também estão a falar dos seus locais de trabalho e dos seus postos de trabalho que não 
são nada ergonómicos, com secretárias e equipamentos que já perduram há algum tempo, e quando estão 
a falar da defesa dos trabalhadores também têm que estar a falar da ergonomia e do conforto dos 
mesmos, para não falar da formação que também deveria ser ministrada aos trabalhadores e que está 
definida na lei em quarenta horas anuais. 
Quis, evidentemente, saudar as obras que foram investidas na freguesia da Baixa da Banheira, com uma 
grande reivindicação de há muitos anos, o pavilhão na escola secundária da Baixa da Banheira, e dizer 
que esta é a diferença que têm porque não passam o tempo a passar culpas e a dizer que a culpa é do 
Governo. Fazem, constroem, estão aqui para fazer acontecer, não para se estarem a desculpabilizar para 
não fazer nada. Fazem, fazem acontecer, e esta é a mudança que os munícipes do concelho da Moita 
muito queriam, e por isso ganharam as eleições, porque estavam à espera que alguém concretizasse no 
terreno aquilo que eram os anseios e os desejos da população. 

Terminou com um tema que também diz muito à sua geração, que diz respeito à habitação, sobretudo, um 
termo que gosta muito de aplicar, a habitação pública, e Portugal só tem 2% de habitação pública, pelo 
que deve saudar a Câmara por investir na habitação pública no concelho. É um tema que a todos diz 
respeito, todos os dias aparecem pessoas na junta de freguesia a pedir uma habitação que esteja de 
acordo com os seus rendimentos, e isto é algo que, finalmente, vão ter aqui no concelho e assim dar 
resposta às situações de vulnerabilidade da população, não só aqueles que estão vulneráveis e que têm 
baixos rendimentos, mas também a sua geração que, hoje em dia, se quiser sair de casa dos pais, não 
consegue comportar uma renda, daí que queira agradecer à Câmara Municipal o investimento não só na 
habitação pública para os que têm menos rendimentos, mas também para os jovens se poderem, 
finalmente, emancipar e poderem também usufruir, estar e fixarem-se no concelho, porque todos os dias 
veem amigos que fogem para outros concelhos e está na altura de fazerem políticas para fixar os jovens 
do concelho para terem uma terra de futuro. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que tinha quatro inscrições de deputados da Assembleia Municipal que ainda pretendiam 
intervir, e informou que iria dar por concluído o período de inscrições. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Começou, antes de mais, por dizer que são totalmente a favor da construção do pavilhão da escola 
secundária da Baixa da Banheira, mas ouvindo algumas intervenções, nomeadamente, do senhor 
Presidente, até ficou baralhado, porque pensava que o pavilhão até já estava em construção, mas a verba 
que aqui vê, salvo erro, é de um milhão de euros, mas só tem mil euros definidos e novecentos e noventa 
e nove mil euros a definir, e nos anos seguintes não tem nada, o que quer dizer que para esta promessa 
eleitoral há de haver um passe de magia com a incorporação do saldo, como foi dito aqui, com verbas 
próprias, e num mês ou dois é feito o projeto e é feita a obra. Parece que estão a trabalhar na internet, 
naqueles jogos que se clica e a coisa aparece feita, portanto, sinceramente, fica sem palavras para 
perceber este tipo de intervenção em que parece que estão a concretizar uma coisa que, neste momento, 
é virtual, completamente virtual, infelizmente, sublinhou. 
Na reunião que tiveram ao abrigo do estatuto da oposição, aliás, uma reunião que foi bastante cordial e 
da qual pugnaram, exatamente, para que fosse cumprido o estatuto da oposição, e a Câmara assim o fez, 
dando-lhes mais tempo para poderem analisar e ajudar ou, pelo menos, procurarem ajudar com algumas 
ideias, até com algumas chamadas de atenção que, humildemente, referiram, mas que aparecem aqui 
repetidas. Colocaram a questão do pavilhão da escola Fragata do Tejo, uma vez que é essa a intenção, 
sobre o porquê de não ser intenção fazer esse pavilhão porque também faz falta, não é querer tudo, é 
querer dentro daquilo que é a intenção, porque o pavilhão da escola secundária da Baixa da Banheira, 
como aqui está expresso, é uma intenção, não é nada de concreto, mas é uma necessidade, tal como para 
a população das freguesias da Moita, de Alhos Vedros, do Gaio-Rosário e de Sarilhos Pequenos, em que 
grande parte dos seus filhos estuda naquela escola, que também merece ter um pavilhão, e é isso que 
também querem que seja resolvido e querem ver essa intenção também da parte do município. 

Referindo-se à questão do parque da zona ribeirinha, e pediu desculpa porque o ponto da ordem de 
trabalhos é, de facto, a discussão do orçamento, mas foram proferidas algumas afirmações que não 
podem de alguma forma branquear, porque parece que lhes estão a passar, as presentes e a quem os 
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está a ouvir, um atestado de senilidade, porque há um projeto para o aeroporto, ou apeadeiro 
aeroportuário como alguns chamam, na base aérea do Montijo, e há um estudo de impacte ambiental, que 
leu e esteve numa discussão onde isso foi dito, ninguém lhe contou, como outros também viram, em que 
a medida mitigadora para resolver os problemas do parque da zona ribeirinha e do parque José Afonso, na 
Baixa da Banheira, era mudá-lo de sítio e acabar com o parque. Percebe que assim se resolvem todos os 
problemas de manutenção, todos os problemas de investimento e a coisa passa à história, porque quem 
defende o aeroporto, de facto, também defende esta medida mitigadora que está lá escrita. 
Da mesma forma, quando se refere que têm que fazer as pazes com o rio, não podem esquecer o 
investimento de muitos anos que foi feito na recuperação das tradições imateriais, investimento imaterial 
e algum investimento mesmo material, de recuperação das embarcações, do fomento da cultura 
ribeirinha, da cultura do Tejo. Um dos aspetos que está posto em causa, falando outra vez do aeroporto e 
pedindo desculpa pela insistência, é, exatamente, a navegabilidade dos barcos à vela tradicionais junto à 
base aérea do Montijo, se o aeroporto for avante, atendendo ao cone de aproximação, porque os barcos 
não conseguem lá passar por causa da altura dos mastros, o que não lhe parece, de facto, que seja “fazer 
as pazes com o rio”, só se for fazer as pazes com um rio que fique mais além, não o rio que está aqui à 
beira, aqui à porta. 
Quanto à questão que pretende colocar, relativamente a uma ação para a qual o senhor Presidente lhes 
deu uma explicação na referida reunião, mas que quer colocar aqui publicamente para que repita, se assim 
o entender, exatamente, aquilo que lhes disse, sobre as férias jovens terem uma verba de quarenta e cinco 
mil euros, mas só estarem definidos mil euros, e só estar definido para o ano 2022, para os anos seguintes 
zero, não tem lá nada, daí que a pergunta que fazem é se vai haver a iniciativa férias jovens este ano e 
nos anos seguintes, porque isso não está refletido no orçamento. No âmbito do estatuto da oposição e, 
exatamente, numa perspetiva construtiva, como a sua camarada Fernanda Gaspar referiu, querem o bem 
desta terra, tal como acredita que o executivo também queira, pelo que se trata de cumprirem aquilo que 
se prometeu e se as férias jovens são para fazer têm que tem que estar expressas no documento, porque 
foram alertados no devido tempo e não foi corrigido no documento que lhes chegou agora. 
Da mesma forma, o PRR de habitação tem catorze milhões novecentos e noventa e mil euros a definir num 
ano, e se olharem para o investimento plurianual e ninguém o pode levar a sério. Sinceramente, percebe 
a boa intenção, e não está a ironizar, de colocar a oportunidade de uma candidatura ao PRR, mas de forma 
séria e de forma correta. Têm que compreender que jamais é possível conseguir executar um investimento 
de quinze milhões de euros, que tem verba a definir presentemente, num único ano quando tem que fazer 
uma candidatura, portanto, têm que olhar para os anos seguintes e ver o que é que lá está inscrito, e não 
está lá nada. Não está lá nada inscrito, e isso também acontece com outras rúbricas, como com a 
requalificação das margens da caldeira da Moita onde, exatamente, têm a verba a definir. 
Portanto, é um orçamento, e aqui é que o preocupa, em que, por um lado, ficam satisfeitos pelo facto de 
se dar continuidade ao investimento no concelho, ao investimento nas pessoas, iniciado com a obra da 
CDU e isso, de facto, é cumprido neste orçamento, mas preocupa-os também toda a parte virtual que 
aparece neste orçamento, toda a parte que aparece a definir, porque estão a falar de um orçamento 
inferior a quarenta e seis milhões de euros, mas na verba a definir são mais de vinte e dois milhões de 
euros. Não quer pensar que é um orçamento propagandístico, nem quer também acreditar que a desculpa 
seja “tivemos pouco tempo para elaborar o orçamento”, mas ao olharem para um documento tão 
importante, para as contas, e não é só para as contas, mas para aquilo que é intenção, para aquilo que é 
materializar o que querem para o município, aquilo que verificam não é aquilo que lá está explanado. 
 
Deputada Fernanda Gaspar do Grupo Municipal da CDU 
De novo, registou com muita acutilância, tudo quanto o Presidente deu como resposta, pese embora ter 
referido que não era objetivo, com as suas respostas, entrarem em diálogo, mas não foi a própria que o 
fez e sim alguém antes de si, e quis aqui deixar registrado que a uma ou duas questões que fez não obteve 
mesmo resposta e aqui expressar, claramente, que espera, deseja e faz votos de manter a sua liberdade 
de, neste espaço da democracia, poder dar a sua opinião, e não precisa falar alto, falar baixo, falar com 
um tom mais acintoso ou mais irónico, para ter essa liberdade de dizer aquilo que tem a dizer em relação 
ao órgão que é executivo. Se anteriormente o fez, na altura, com uma câmara municipal próxima da sua 
opção política, agora não está, nem aceita estar, disposta a que lhe tentem quartar a palavra ou as asas, 
dentro daquilo que é o regimento da Assembleia Municipal, e de colocar a sua opinião. 
Quis ainda, dirigindo-se a todos os eleitos presentes, da Câmara e da Assembleia Municipal, mas também 
a toda a população e a quem os está a ver, dizer que é o exercício democrático que a leva a vir aqui, 
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novamente, reiterar a pergunta que fez, se com mil euros é possível fazer a desratização, porque não é. 
Nos anos seguintes não está nenhuma verba e quer saber se, de facto, se pretende, ou não, no ano 2022, 
que essa rúbrica venha a ter uma verba aproximada da que está a definir e que não chega a cinquenta mil 
euros, porque com mil euros é impossível fazer a desratização, e pode ser técnica de uma área, mas não 
é de todas, tal como o senhor Presidente, que é técnico de uma área, não é de todas, mas para isso tem 
os serviços da Câmara. 
Por último quis deixar aqui expresso que, claramente, espera não passar o mandato todo, quatro anos, a 
ouvir passar as culpas para quem esteve na gestão anterior, e desejar que façam o seu trabalho porque 
está aqui na função para a qual também foi eleita, de oposição e de fiscalização do órgão executivo. 
 
Deputada Ana Rita Neto do Grupo Municipal do PS 
Quis saudar o executivo da Câmara Municipal pelo documento que aqui está a ser discutido hoje porque, 
realmente, não é nada fácil, no espaço de dois meses, planear um orçamento para uma coisa que foi 
gerida durante 40 anos por outro partido, portanto, a própria, independentemente de ser deputada 
municipal pelo Partido Socialista, mas enquanto jovem residente no concelho da Moita, e a mais jovem 
aqui da Assembleia Municipal, considera-o um orçamento completo, daí que dê os parabéns ao executivo, 
porque é sempre mais fácil estar do outro lado, o da oposição, do que do lado de quem está a fazer, mas, 
também achou interessante o facto de ter estado a ser discutido o facto de só estar uma verba de mil 
euros para o skatepark no de 2022, quando nunca sequer viu mencionado o termo skatepark num outro 
orçamento. 
 
Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Começou por dizer que uma grande parte da sua intervenção se tinha diluído, e porque a hora já é tardia, 
não se ia alongar muito, e quis dar os parabéns ao atual executivo, apesar de não estar com intenção de 
o fazer quando aqui entrou, pelo trabalho que fez na elaboração deste orçamento que, sem dúvida merece 
os parabéns, porque as opções são claras e o rumo está, claramente, definido. 
Relativamente a estes faits divers que a bancada da CDU costuma arranjar, tinha muito para falar e para 
dizer, porque até dá a sensação que a CDU desconhece os procedimentos de elaboração de um 
documento que é previsional, pelo que apenas quis perguntar ao deputado municipal João Faim, porque 
andaram a falar disto durante dezenas de anos, se se lembra dos terrenos da NOPQ, que todos os anos 
eram vendidos pela Câmara e que dizia que com aquela receita ia fazer montes de obras, porque parece 
que os terrenos nem são da Câmara, portanto, é uma estratégia habitual. Quando se elabora um 
documento previsional fazem-se previsões, a diferença, e era aqui que queria chegar, é que as previsões 
têm consistências diferentes e podem estar assente em bases mais sólidas ou menos sólidas, e aquilo 
que se nota neste orçamento é que as previsões que são feitas, são feitas em bases muito sólidas, em 
bases muito sólidas, porque as previsões de financiamento e as previsões de obtenção dos recursos 
necessários estão feitas numa base de grande solidez, porque os programas estão aí, as aberturas para 
acesso a esses programas estão aí e o atual executivo da Câmara está muito atento e não vai, com certeza, 
perder as oportunidades e os financiamentos que também estão aí. Se, como é dito, a CDU deixou uma 
situação confortável em termos de recurso e do acesso a esses mesmos financiamentos, não há razão 
para que o executivo não possa recorrer a esses financiamentos, daí que não perceba porque é que 
duvidam tanto da capacidade de obtenção dos recursos para fazer aquilo que se apresenta como intenção 
e previsão. 
Um documento deste tipo é, exatamente, isso, e o que não se diz neste documento é que se vai vender 
terrenos no valor de muitos milhões, sabendo à partida que era impossível vender esses terrenos, essa 
luta do NOPQ, e fala nisto porque lhe tocou imenso ter andado todos os anos, durante doze anos, a 
perguntar como é que era possível vender aqueles terrenos e aquilo que lhe era dito era que os terrenos 
eram da Câmara, logo, era sempre possível vendê-los. Doze anos, e ao fim de todo este tempo percebem 
que essas sim não eram bases sólidas, e os alertas, tal como agora foram feitos numa reunião de estatuto 
da oposição, nessa altura, também foram feitos e foram feitos durante muitos anos, pelo que não está a 
ver qual é agora a diferença nas intenções, nos processos de intenções e nas previsões. A única grande 
diferença são, exatamente, essas bases que referiu porque estas bases são sólidas, estas bases são 
sólidas, daí que, mais uma vez, tenha dado os seus parabéns ao atual executivo pela elaboração deste 
documento. 
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Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Presidente da Câmara Municipal para prestar os 
esclarecimentos solicitados. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Começando por responder a senhora à Sra. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e 
Vale da Amoreira, Bárbara Dias, disse que a revisão do PDM é uma prioridade que tem que ser iniciada, e 
já na oposição o defendiam, como sempre defenderam, e aquando daquele plano de pormenor na Quinta 
das Fontaínhas defenderam que, na realidade, o que devia ter acontecido era dar início à revisão do PDM, 
daí que seja para avançar e querem começar ainda em 2022. 
Sobre as repavimentações disse que é algo que querem olhar com mais atenção, e sabem o quanto faz 
falta cuidar melhor da rede viária do concelho, mas também dos passeios, que é algo que também terão 
em conta e que, se conseguirem a aprovação deste orçamento, é algo a que visam dar resposta. 

Sobre os edifícios, disse que é mais fácil contabilizar os edifícios da autarquia que têm medidas de 
autoproteção do que aqueles que não tem, porque para os que tem, se calhar, uma mão chega e sobra. 
Os que não têm serão muitos, e também nisto já estão a trabalhar para dar resposta, porque é uma falta 
grave que põe em causa a segurança de pessoas e bens. 
No que respeita à formação dos trabalhadores, disse que é uma prioridade e que muita falta faz aos 
mesmos. 
Relativamente às questões da habitação, e aqui respondendo também ao deputado municipal João Faim, 
disse que o valor que aparece inscrito tem em linha de conta os valores que foram compromissados por 
outros municípios de outros pontos do país, que já estavam mais à frente na estratégia local de habitação, 
e que lhes permitiu aceder, em tempo útil, ao 1º Direito e começar, desde logo, a aceder àquele fundo que 
o Governo criou em 2017 de setecentos e cinquenta milhões de euros, em que a Câmara Municipal ficou 
para trás, o município ficou para trás e perdeu o arranque dessa oportunidade. Houve outros municípios 
como, por exemplo, o de Almada, que já está muito mais adiantado nesse processo, já aderiu ao 1º Direito, 
já tem a estratégia local de habitação, já está a rever a sua estratégia local de habitação, como outros 
municípios já estão a rever, e na Moita ainda estão a concluir e a fazer tudo por tudo para a concluir a 
estratégia da forma mais rápida possível, para que depois possam aceder ao 1º Direito e, posteriormente, 
aceder aos fundos do PRR. Todavia, regista o desconhecimento, e acredita no desconhecimento porque 
não saber não tem mal nenhum, mas regista-o dessa forma. 
Depois, quis deixar aqui claro uma matéria, uma vez que foi dito que este orçamento tinha um projeto de 
investimento virtual, porque acabou de dar um exemplo no âmbito do PRR e do 1º Direito, mas podem ir a 
outras áreas. Esta Câmara sempre recorreu a candidaturas para fazer investimento, mas para isso têm 
que ter a rúbrica aberta e a única coia que estão a fazer é a antecipar áreas de investimento para as quais 
já sabem que têm verba, no quadro da AML, a que vão poder concorrer para concretizar estes projetos, 
porque no executivo, ao contrário de outros, não ficam à espera que os avisos abram para depois ir atrás, 
concorrer e perder as oportunidades, porque depois não conseguem corresponder a tempo e perdem a 
verba de investimento, como sucedeu com a escola dois três do Vale da Amoreira, que também merece 
um pavilhão, ou a Mouzinho da Silveira e todas as outras, porque pedir não custa. Fazer custa, e porque o 
próprio sabe que custa fazer é que estão a fazer, mas como pedir não custa, a CDU sempre pediu. 
Passando à questão colocada pela deputada municipal Fernanda Gaspar quanto à desratização, disse que 
para a desinfestação e desbaratização têm vinte dois mil e quinhentos euros e para o combate a baratas 
e pombos abriram a rubrica com mil euros, uma rubrica nova que não existia, que vão cabimentar quando 
for a integração do saldo. Que fique claro que não existia esta rubrica, não existia, e o que aqui não 
acontece, e para que fique claro para todos, é que não sub orçamentam outras rubricas para pôr logo 
verba no investimento como definido e depois andarem a fazer oito, nove, dez ou onze alterações ao 
orçamento ao longo do ano, porque os valores não aparecem logo como compromissados para serem 
necessariamente gastos e depois terem de andar a mover verbas de um lado para o outro. E esta 
autarquia, em todos os anos em que estiveram na oposição, votava dez, onze alterações às GOP, e isso é 
o que não quer fazer. Isso é o que não quer fazer e por isso o orçamento que apresentou é verdade, é 
aquilo que está compromissado, é tudo aquilo que vai ser gasto. Com o resto não precisam se preocupar 
porque já têm noção de onde podem ir recorrer a verbas para cabimentar aquilo que falta, e reafirmou que 
será da mesma forma que sempre foi no passado, vão ao PRR, vão ao Portugal 2030, vão à integração do 
saldo que passar de um exercício para o outro, e sempre que acharem que é necessário, não para 
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necessidades de gestão corrente, que fique bem claro, apenas para investimento, pedem empréstimo, 
mas só para investimento, não para fazer aquilo que deviam ter feito. 
Em resposta à deputada municipal Rita Neto confirmou que era verdade que abriram a rúbrica para o 
skatepark, algo que não existia porque, mais uma vez, o que existia, e sempre existiu, foram promessas 
ao longo do tempo, mas agora colocaram e abriram a rúbrica, o que é sinal que existe o compromisso de 
fazer, porque este orçamento é um compromisso assumido com a população do que querem fazer. Não 
metem cartazes de coisas que depois não existem, coisas virtuais como a piscina, em 2008, ou em 2019 
antes da campanha eleitoral, é isso que não fazem, não virtualizam. Isso é que é virtual. Pôr um cartaz, 
em 2008, de uma piscina municipal que depois não se fez e que só se começou a fazer agora, é que é 
virtual. Não se fez em 2019, não se fez em 2017, isso é que é virtual. 
Quis registar com apreço as palavras do deputado municipal António Costa, porque foi com esse sentido 
de dever que fizeram este orçamento, no sentido de merecer a confiança da Assembleia Municipal, e que 
querem colocar em prática. 

Por último, sobre a atividade de ocupação dos tempos livres dos jovens nas férias de verão o que tem para 
dizer é que irá continuar. Sempre se fez e vai-se continuar a fazer porque é uma necessidade. Chame-se 
férias jovens ou outro nome que lhe queiram dar é uma questão de semântica, porque a atividade para 
ocupação de tempos livres e de valorização do tempo dos jovens no verão é para continuar. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Prestados os devidos esclarecimentos submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezassete votos a favor, sendo 
quinze do PS, dois do BE; catorze abstenções, sendo dez da CDU, duas do CH, uma do PSD, uma do CDS. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto. 

 
Declaração de Voto Grupo Municipal do BE proferida pelo Deputado Luís Morgado 
“Esta Assembleia Municipal realiza-se num momento que continua marcado pelos efeitos da pandemia do 
covid 19, com todas as consequências gravosas no domínio da saúde, e em vésperas de uma 
desnecessária campanha eleitoral, que não conseguirá esconder o contínuo aumento da pobreza 
atingindo os 18,4%, dos cidadãos, mais 2.2% ou seja 2,3 milhões de pessoas algumas das quais 
residentes no nosso concelho. 
Esta Assembleia é uma das mais importantes, entre aquelas que se realizam regularmente, e a primeira 
em 45 anos com um executivo da cor do ainda Governo. 

Pela nossa parte, não iriamos obstruir ou como se diz na gíria popular, pôr um pau na roda ao novo 
executivo só por o mesmo ser do PS.  
A nossa prática foi e será sempre a de defender tudo o que efetivamente interessar aos nossos munícipes 
e de combater e denunciar tudo que não lhes servir. 
Nas Grandes Opções do Plano/2022, são feitas referências a previsões de intervenção de requalificação 
urbana, continuamos a reafirmar a pertinência e urgência de uma intervenção na requalificação do parque 
urbano das zonas históricas que apresentam sinais de degradação e abandono, reafirmando a 
necessidade de uma efetiva alteração na conservação de alguns prédios e espaços públicos. 
Ainda sobre este assunto, é de realçar a urgência da implementação de um plano de habitação social no 
nosso concelho, onde, face às necessidades manifestadas se verificam enormes carências.  

Notamos que o executivo prevê uma verba para habitação social de 15 milhões de euros no âmbito do 
PRR, mas duvidamos que tal valor possa, sem pressão política autárquica, ser para reabilitação e 
transformação de habitação existente e degradada no centro dos polos habitacionais em habitação social, 
evitando a expansão da habitação para fora desses centros e combatendo o abandono dos mesmos. 
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Continuamos a reafirmar que é preciso fazer-se uma intervenção mais concreta, na defesa e preservação 
do nosso património histórico e cultural há muito ao abandono, entre outros a antiga sede da Cooperativa 
de Alhos Vedros, ou o Moinho de Vento no Gaio, tendo este, neste orçamento, uma verba atribuída de 150 
mil euros mas apenas 1000 orçamentados ficando os restantes a aguardar atribuição sabe-se lá para 
quando. 
Continuamos a defender que é preciso dar mais alguns passos na museologia no Concelho da Moita, que 
valorize a nossa história local, realçando a sua importância cultural e educativa, quer para a nossa 
comunidade, quer para quem nos visita, como por exemplo as antigas instalações do estaleiro naval do 
Mestre José Lopes no Gaio, que continuam numa indefinição. 
O combate às agressões ambientais junto ao rio, deve ser considerada como de intervenção prioritária, 
tendo em conta a defesa de uma maior qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentável do 
Concelho da Moita. 
É marcante e necessário a continuação do projeto da “Moita Património do Tejo”, valorizando-se e 
salvaguardando-se a nossa cultura ribeirinha e as potencialidades de desenvolvimento existentes junto ao 
rio. 
É neste sentido que, consideramos ser fundamental fazer-se uma referência à concretização de melhores 
acessibilidades da população ao rio, como por exemplo um local de embarque junto ao Rosário, como uma 
das Freguesias com mais potencial turístico, do nosso Concelho. 

Ainda sobre a requalificação da zona ribeirinha, consideramos pertinente a implementação de um projeto 
de construção de passadiços localizados em zonas de sapais, que valorizem a criação de percursos de 
interpretação e observação de ecossistemas, e também de valorização do nosso património natural e a 
cultura ribeirinha do Concelho da Moita. 
Conjugaremos todos os esforços, para a defesa de uma maior qualidade de vida da população do Concelho 
da Moita, nomeadamente na dinamização dos espaços verdes, dos parques e jardins com equipamentos 
adequados a práticas de atividades ao ar livre. 
Dando continuidade à melhoria da mobilidade dos munícipes defendemos o alargamento da rede de 
ciclovias já existente no nosso Concelho, de preferência e sempre que possível exclusivas. 
Pelas razões atrás expostas, consideramos que as Grandes Opções do Plano e Orçamento não são apenas 
números, são ideias e propostas, que devem corresponder a um debate e a uma construção participada, 
pelo que continuamos a defender a implementação de um orçamento participativo. 
Esperamos que o executivo nunca esqueça que existem 4 freguesias e que o desenvolvimento do concelho 
tem que ter em conta as necessidades de cada uma delas e as suas caracterizas muito próprias. 

O Bloco de Esquerda ao ter votado favoravelmente, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
reafirma a sua coerência de princípios de uma política construtiva que defende para o Município da Moita 
e para os cidadãos que aqui vivem. 
Moita, 29 de Dezembro de 2021 
Os eleitos do Bloco de Esquerda” 

 
Declaração de Voto do Grupo Municipal do PS proferida pelo Deputado António Costa 
“Considerando os documentos em apreciação como os mais relevantes no que diz respeito ao 
desenvolvimento do nosso concelho, o grupo de deputados municipais do Partido Socialista nesta 
Assembleia entende que os mesmos têm condições para começar a responder de forma positiva às 
expectativas e anseios dos munícipes. 
Entendemos que, finalmente, se inicia um período em que é possível vislumbrar uma correta e efetiva 
estratégia de desenvolvimento, consubstanciada com ações e propostas exequíveis e de clara 
identificação. 
Consideram os eleitos do Partido Socialista na Assembleia que começam a estar reunidas as condições 
necessárias para que se devolva a esperança de criação de melhores condições de vida aos munícipes 
deste concelho. 
Os documentos em causa assumem os compromissos positivos anteriormente definidos e, apesar do 
curtíssimo espaço de tempo de gestão da nova administração autárquica, pouco mais de 2 meses, 
apontam novas situações de investimentos futuros que conduzirão este nosso concelho num rumo 
diferente, numa correta direção. 
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Os sinais inequívocos dados nos documentos analisados, sobre uma nova forma de fazer política, mais 
transparente, virada para as pessoas, considerando esse o interesse superior, estão claros nos presentes 
documentos. 

Os sinais relativos ao IMI, a racionalização e otimização de despesas diversas, a direção dos investimentos 
enunciados são, entre outros, prova evidente deste momento de viragem agora iniciado. 
Pelos motivos referidos, e vincando o momento de inversão da estratégia seguida até 26 de setembro 
último, o grupo de deputados municipais do Partido Socialista desta Assembleia vota a favor do Orçamento 
e Grandes Opções do Plano para o ano 2022. 

Moita, 29 de dezembro de 2021” 
 
Declaração de Voto do Grupo Municipal da CDU proferida pela Deputada Mónica Ribeiro 
“Os eleitos da CDU abstiveram-se nas Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimento e 
Orçamento de 2022. 

Este sentido de voto deve-se ao facto de que este documento mostra que serão cumpridos grande parte 
dos compromissos assumidos no anterior mandato, ou seja, será dada continuidade aos projetos, obras e 
ações iniciadas pela CDU. 
Assim, os eleitos da CDU não poderiam votar contra, pois estas iniciativas em curso, portanto, concretas, 
no terreno, são legado da CDU para a continuação do desenvolvimento do concelho da Moita, os quais se 
traduzem nas grandes obras de intervenção no espaço público, nomeadamente, da requalificação da 
avenida 1º de Maio, na União de Freguesias do Vale da Amoreira e Baixa da Banheira, na requalificação 
da estrada nacional 11, na Baixa da Banheira, na requalificação do largo do Descarregador e 
requalificação do palacete dos Condes de Sampaio, em Alhos Vedros, e ainda nos novos equipamentos 
que estão a ser construídos dos quais os eleitos da CDU destacam a piscina municipal da Moita e a pista 
simplificada de atletismo no parque José Afonso, na Baixa da Banheira. 
Contudo, verifica-se que este orçamento apresentado pelo PS peca pela ausência de transparência, ao 
não serem atribuídas verbas definidas às novas propostas. Estas surgem-nos, na melhor das hipóteses, 
como meras intenções, não podendo os eleitos da CDU avaliar um orçamento nestas condições, entenda-
se, com falta de transparência, com voto o favorável. 

Assim a nossa abstenção é uma abstenção responsável que pretende defender os projetos importantes 
para o concelho da Moita sem, no entanto, validar ações de mera propaganda política. 
Moita, 29 de dezembro 2021” 
 

 
3 - Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI e IMI Familiar 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três votos contra, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 09/12/2021: 

 
“O produto da cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI) constitui receita dos municípios nos 
termos da alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73º/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
Cabe aos municípios, em conformidade com o estabelecido nos n.ºs. 5 e 14 do artigo 112º do Decreto-Lei 
n.º 287/2003, de 12 de novembro (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), definir anualmente a taxa 
aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na alínea c) do 
n.º 1 do mencionado artigo (0,3% a 0,45%) e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 
Autoridade Tributária até 31 dezembro. 
Nos termos previstos no n.º 6 do art.º 112º- A do Código do IMI, é disponibilizada a informação relativa ao 
número de agregados familiares com um, dois e três ou mais dependentes, com domicílio fiscal em prédio 
destinado a habitação própria e permanente situado na área territorial do Município. Nesse sentido, e pela 
primeira vez, é proposto a aplicação do IMI Familiar. 
Desta forma, considerando que a receita decorrente da liquidação de IMI se reveste de primordial 
importância para a gestão orçamental e financeira do município, propõe-se ao abrigo do n.º 5 do art.º 112º 
do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de novembro: 
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 Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência do CIMI seja de 0,370%, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
art.º 112.º do CIMI. 

 Aplicar a redução fixa (em €) ao valor apurado de IMI a pagar, consoante o número de dependentes 
e conforme n.º 1 do artigo 112.º- A do CIMI, na sua redação vigente, da seguinte forma: 

 

Número de dependentes a cargo Dedução fixa ( em €): 

1………………………………………………… 20 

2………………………………………………… 40 

3 ou mais……………………………………. 70 

Por outro lado, e dando cumprimento ao trabalho desenvolvido pelos serviços municipais na identificação 
de prédios urbanos que se encontram devolutos, total ou parcialmente, ou em ruinas, tendo como objetivo 
sensibilizar os seus proprietários, seja por razões de segurança pública, seja por razões de revitalização 
dos próprios edifícios, propõe-se ao abrigo do n.º 3 do art.º 112.º do Decreto- Lei n.º 287/03, de 12 de 
novembro: 

 Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis  para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência e proposta anteriormente seja elevada ao triplo nas condições 
enunciadas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do citado artigo, ou seja, aplicada a prédios urbanos que 
se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios em ruínas; ou a prédios urbanos 
parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa no caso dos prédios não constituídos em 
propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial tributário correspondente às 
partes devolutas. 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Disse que a proposta apresentada é simples de explicar porque o PS, há muito, vinha a defender, e 
continua a defender, a redução deste imposto, embora tenha consciência que o mesmo tem uma 
importância significativa naquilo que é a receita da autarquia que lhe permite fazer obra, fazer a 
manutenção da via pública, dos passeios, que é isso que se quer, entre muitos outros investimentos que 
também se quer no âmbito do espaço público. Não podendo fazer as duas opções, que era continuar a 
reduzir o IMI de forma plana para todos e atribuir o IMI Familiar, face às Grandes Opções do Plano que 
aqui trouxeram, o plano de investimentos que aqui trouxeram, e porque não conseguirão fazer toda a obra 
que querem fazer e mesmo assim reduzir os impostos para todos, tiveram que fazer opções, e a política é 
feita de opções, e é por isso que optaram por manter os 0,370% e atribuir o IMI Familiar onde, com um 
descendente a família tem direito a vinte euros , com dois descendentes tem direito a quarenta euros e 
com três ou mais tem direito a setenta euros, sendo que estes valores têm um impacto direto nas famílias 
e é um sinal claro que querem dar às famílias e aos jovens do concelho, porque o IMI Familiar já é aplicado 
em outros municípios aqui à volta, faltava a Moita aderir, questão que fica resolvida para que também a 
Moita passe a atribuir às suas famílias, às pessoas deste concelho que têm crianças, o acesso a este IMI 
Familiar. 
Quis ainda deixar claro que, quando alguns defendem a redução plana para todos e dão exemplos dos 
mais carenciados, quem recebe o ordenado mínimo e tem habitações com valor inferior a cem mil euros 
não paga IMI, logo, a redução da receita do IMI não dá resposta àquelas pessoas em situação mais 
carenciada, por isso, o que houve foi a vontade de dar um sinal claro de redução do IMI às famílias, 
colocando um valor que, efetivamente, seja significativo, porque não acredita muito que alguns se 
lembrem e tenham verdadeiramente sentido as reduções graduais que têm sido feitas, mas garante que 
esta redução as famílias vão sentir. 
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Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Informou que, para além da proposta da Câmara, foi entregue na Mesa uma proposta de alteração, 
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU e pediu que procedessem à sua apresentação. 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Começou por dizer que a proposta que a CDU apresentou se tratava de continuar aquilo que têm vindo a 
fazer e que, ao contrário do que ouviu por parte do senhor Presidente da Câmara Municipal, tem impacto 
não só nas contas do município, porque esta redução que se tem verificado paulatinamente, de maneira 
a que o esforço para as contas do município não seja demasiado significativo, já representa um potencial 
de redução de receitas superior a seiscentos mil euros, portanto, se o município o sente também o sentem 
as famílias e, caso este apoio que dão às famílias, estes seiscentos mil euros, fossem uma receita 
municipal significaria muito apoio às famílias, assim fosse a vontade de quem está à frente do município. 
Escusou-se a ler a proposta que tinham para apresentar e apenas referiu que é quase igual à proposta da 
Câmara, sendo retirada a parte do IMI Familiar, porque o que propõem é que a taxa de IMI seja reduzida 
para 0,365%, portanto, mais uma redução ligeira, muito ligeira, do IMI, para todos, porque esta redução 
conseguem contabilizar qual o efeito, e contabilizaram um efeito aproximado de cem mil euros nas contas 
do município, portanto, podem saber com o que é que vão contar, mas em relação à proposta que foi 
apresentada pelo município não sabem porque não lhes foi dito qual o peso que o IMI Familiar vai ter nas 
contas do município. É referido na proposta que existem uns números dados por alguém, mas não diz, 
nem o senhor Presidente o referiu na sua apresentação, qual vai ser o impacto nas contas do município 
com o IMI Familiar, e é importante, independentemente das opções, porque estão a falar de opções, que 
quem tem que decidir o faça sabendo quais os efeitos da sua decisão. 
O senhor Presidente referiu que a redução global de IMI, tal como a CDU propõe, não abrange as famílias 
mais pobres e é verdade, as famílias mais pobres estão isentas de pagar IMI, mas a proposta de IMI 
Familiar também tem a mesma consequência porque também não abrange as famílias mais pobres. Mais, 
o IMI Familiar não tem nenhum fator de caráter de proteção social, a única coisa que faz é uso do número 
de dependentes que estão no agregado familiar e isso pode fazer com que uma família que tenha um 
rendimento anual de dezoito mil euros, mas não tenha filhos, não tenha uma redução no IMI, e uma família 
que tenha um rendimento anual de cem mil euros, mas que tenha três filhos, tenha uma redução no IMI 
de 70 €. Isto são opções e cada um toma as opções que quer, daí que proponham a não existência do IMI 
Familiar e uma redução plana para todos, mas gostariam que o senhor Presidente explicasse, exatamente, 
qual será o impacto do IMI Familiar no orçamento municipal. Outra questão que o senhor Presidente 
também se esqueceu de dizer, certamente, por lapso, é que também propõem, tal como a Câmara propõe, 
o agravamento do IMI para os prédios devolutos e em ruínas. 
Como pequena nota lateral disse que, na preparação da ordem de trabalhos desta sessão, em primeiro 
lugar deviam ter discutido os assuntos que podem ter influência no orçamento, nomeadamente, o IMI, a 
Taxa de Municipal de Direitos de Passagem e o Lançamento da Derrama e só depois o orçamento. Não se 
opõem que seja feito desta maneira, mas acham que numa próxima sessão onde haja uma discussão 
deste gênero isso deve ser tido em conta. 
 
Proposta entregue pelo Grupo Municipal da CDU 
“O produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) constitui receita dos municípios nos 
termos da aliena a) do art.º 14º da Lei nº 73/2003, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro 
das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI). 
Cabe aos municípios, em conformidade com o estabelecido nos nºs 5 e 14 do artigo 112º do Decreto-Lei 
nº 287/2003, de 12 de novembro (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), definir anualmente a taxa 
aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na alínea c) do 
nº1 do mencionado artigo (0,3% a 0,45%) e comunicar para deliberação à Assembleia Municipal. 
Desta forma, considerando que a receita decorrente da liquidação de IMI se reveste de primordial 
importância para a gestão orçamental e financeira do município, propõe-se ao abrigo do n.º 5º do artigo 
112º do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro: 

● Que a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência do CIMI seja de 0,365%, nos termos da alínea c) do nº1 do artigo 
112º do CIMI. 
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Por outro lado, e dando cumprimento ao trabalho desenvolvido pelos serviços municipais na identificação 
de prédios urbanos que se encontrem devolutos, total ou parcialmente, ou em ruínas, tendo como objetivo 
sensibilizar os seus proprietários, seja por razões de segurança pública, seja por razões de revitalização 
dos próprios edifícios, propõe-se, ao abrigo do n.º 3 do artigo 112º do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de 
novembro: 

● Que a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 
reavaliados no domínio da vigência e proposta anteriormente seja elevada ao triplo nas condições 
enunciadas nas alíneas a) e b) no n.º 3 do citado artigo, ou seja, aplicada a prédios urbanos que se 
encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios em ruínas; ou a prédios urbanos parcialmente 
devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos prédios não constituídos em propriedade 
horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. 

Moita, 29 de dezembro de 2021 
Os eleitos da CDU” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 

Ao contrário daquilo que o deputado municipal João Figueiredo indicou, e acredita que seja por erro de 
cálculo, não consegue precisar os valores exatos, mas tanto os valores de uma proposta como os da outra 
serão similares, quer da redução direta para as famílias, quer da redução plana para todos, os valores não 
serão é na ordem que aqui indicou, mas para não estar a dar valores incorretos disse que, mais tarde, os 
podia fazer chegar. 

Todavia, não deixou de registrar com surpresa que, quando era o contrário, a CDU não conseguia encontrar 
os valores. Quando eram feitas essas perguntas, também em reuniões de câmara, nunca conseguiram 
saber os valores, agora que o PS está no exercício do poder na Câmara Municipal as finanças já lhes 
conseguem dar essas noções, o que regista como muito positivo até porque acredita que, na realidade, 
sempre o puderam fazer, nunca quiseram foi dizer, mas isso é outra questão. 

Uma coisa que acha que ficou clara para todos é que se a redução plano do IMI não ajuda os pobres, ou 
aqueles mais carenciados, e sendo uma tarifa plana, um valor plano, quem tem mais posses, quem tem 
uma casa que vale mais, poderá ver o seu valor muito mais reduzido em valor absoluto, ou seja, quem for 
mais rico tem um ganho muito maior em valor absoluto, daí que estranhe muito ouvir esta opção da CDU. 
Estranha muito, mas não deixa de registrar. Mas, porque o executivo quer é ajudar as famílias que agora 
se estão a constituir, ou que já se constituíram, mas que veem aumentado o seu agregado familiar, e uma 
vez que estavam em desvantagem com os municípios à volta, esta foi a opção, clara, objetiva, igual para 
todos os que têm filhos, dando um sinal claro às famílias. Isto é matemática. Isto é claro e objetivo. Há 
quem queira deixar em valor absoluto mais dinheiro para os ricos, e que fique claro que não têm nada 
contra os ricos, o que querem é que os pobres deixem de ser pobres e também de não se esquecerem de 
ajudar as famílias. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu as propostas a votação. 

 
 
Submetida a proposta apresentada pelo GMCDU a votação, foi a mesma reprovada por maioria com 
catorze votos a favor, sendo dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS; quinze votos contra do PS; 
duas abstenções do CH. 

 
 
Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezasseis 
votos a favor, sendo quinze do PS, um do CDS; dez votos contra da CDU; cinco abstenções, sendo duas do 
CH, duas do BE, uma do PSD. 

 



   Página 32 de 37 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, e 
informou que o 1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora, lhe transmitiu que o Grupo 
Municipal do BE pretendia apresentar uma declaração de voto, mas por ser conjunta para a fixação das 
taxas do IMI, da Derrama e da Taxa Municipal de Direito de Passagem, só o fariam no final dessas votações. 
 
Declaração de Voto do Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
“Só frisar que o Imposto Municipal sobre Imóveis é um imposto que tem bastante visibilidade dado que é 
pago em separado em relação aos outros, agora, no peso total dos impostos que nós pagamos, o peso é 
relativamente residual, ronda os 3%, portanto, aquilo que protege mais as famílias não será um imposto 
familiar, será a redução do IRS para as famílias, será uma redução do IVA, por exemplo, em produtos que 
sejam de necessidade, será uma política de construção e de promoção de políticas sociais que protejam 
as famílias, não é a partir do IMI que se faz a proteção social.” 

 
 
4 - Lançamento de Derrama 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
09/12/2021: 
 
“Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes 
em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, de acordo com o n.º 1 do art.º 18.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais (RFALEI) 
Assim, tendo presente a atual conjuntura económica e a realidade empresarial do concelho da Moita, não 
descurando o facto de a receita proveniente da derrama de IRC ajudar a garantir o equilíbrio do orçamento 
corrente, propõe-se para o ano de 2022: 

- Que a Câmara Municipal delibere isentar do pagamento de derrama os sujeitos passivos com volume 
de negócios até 150.000 euros, nos termos do n.º 22 do art.º 18.º, em conjugação com o n.º 2 do 
art.º 16º, ambos do RFALEI; 

- Que a Câmara Municipal delibere aprovar o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre os sujeitos 
passivos com volume de negócio superior a 150.000 euros, nos termos do n.º 1 do art.º 18 do RFALEI 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

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

A par de outros instrumentos que querem criar para incentivar a instalação de empresas no concelho, no 
que diz respeito à derrama, mantêm a proposta apresentada em anos anteriores, algo que também sempre 
defenderam, mantendo a isenção de pagamento da derrama a sujeitos passivos com um volume de 
negócios até cento e cinquenta mil euros, e o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre os sujeitos 
passivos com volume de negócios superior a cento e cinquenta mil euros, proposta esta similar àquelas 
que foram apresentadas noutros anos sobre esta matéria, uma vez que, como disse, a política de atração 
de investimento no concelho será feita através de outros instrumentos que pretendem trazer aqui no 
futuro. 
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Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 

 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e oito votos a favor, sendo 
quinze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD; três abstenções, sendo duas do CH, uma do CDS. 
 

 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 

 
5 - Mapa de Pessoal do Município para o Ano 2022 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
22/12/2021: 

 
“O modelo de gestão na Administração Pública consagra que a cada ano de planeamento e execução 
orçamental se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho necessários 
ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 
A Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos, a criação de 
mapas de pessoal constituídos por postos de trabalho, tendo em conta as atribuições e competências dos 
serviços municipais e os recursos financeiros disponíveis. 
No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 
funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 
enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional que garante a 
manutenção de todos os postos de trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais e 
reflete também a criação de seis lugares no mapa de pessoal por forma a responder às necessidades dos 
serviços. 
Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2022, o mapa de 
pessoal considera: 
- Os postos de trabalho existentes, são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 
- Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (8); 
- Os cargos dirigentes previstos. 

O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contém assim um total geral de 
856 postos de trabalho; 
Assim, como resume o quadro síntese, que se faz parte integrante do mapa de pessoal para 2022, dos 
856 postos de trabalho, 771 estão ocupados (inclui os membros de apoio aos gabinetes dos órgãos da 
autarquia), 13 encontram-se cativos/vagos, 66 vagos e 6 a criar. 

Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da Câmara Municipal e 
posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
No que se refere ao mapa de pessoal disse que resulta do elencar de necessidades por parte dos serviços 
da autarquia, e que estão previstos mais trabalhadores para as estações elevatórias, um técnico 
especialista em informática e seis vagas para assistentes operacionais, que visam dar uma melhor 
resposta por parte da Câmara Municipal àquilo que são as necessidades da população, fazendo o trabalho 
de uma forma mais coesa e mais satisfatória. No caso específico do técnico especialista na área de 
informática, assinalou que, em breve, se prevê que possam receber mais competências, na área da 
educação, da segurança social e outros, em que passarão também a dar resposta a todo esse novo parque 
informático, daí estarem-se a apetrechar e a preparar para receber essas novas competências. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 

Colocada a proposta à discussão intervieram: 
 
Deputada Tânia Ribeiro do Grupo Municipal da CDU 
Disse que a CDU analisou o mapa de pessoal que lhes chegou e, com estas notas que o senhor Presidente 
da Câmara acaba de fazer sobre o número de trabalhadores, ou de vagas a criar, para o mapa pessoal, 
que irão votar favoravelmente este mapa, uma vez que ele é em tudo semelhante aos mapas que foram 
apresentados no passado, daí que não vejam grandes diferenças e veem com bons olhos sempre que são 
criadas vagas para trabalhadores na área operacional, e todos sabem que elas fazem bastante falta. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos a favor, sendo 
quinze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS; duas abstenções do CH. 

 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
6 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2022 
 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
09/12/2021: 
 
“Atendendo a que as alterações legislativas que sucederam à Lei n.º 5/2004, de 10.02, que estabelece o 
regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços 
conexos e define as competências da autoridade reguladora nacional neste domínio, vieram clarificar, 
designadamente: 

a) Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios públicos e privado municipal, podem 
dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP); 

b) A taxa municipal de direitos de passagem é determinada com base na aplicação de um percentual 
sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
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comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 
correspondente município; 

c) O percentual é aprovado em cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que 
se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%; 

d) Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu 
pagamento; 

E que neste contexto o município da Moita já aplicou em anos anteriores a taxa de Direitos de Passagem, 
propõe-se que: 

1. Que seja aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem com base na aplicação de um 
percentual de 0,25% sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais deste  
Município, nos termos da alínea b), do n.º 3, do artigo 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10.02, na 
redação vigente; 

2. Que seja submetida a presente proposta a apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com 
a alínea b), do n.º 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12.09.” 

 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Esta taxa é similar à dos anos anteriores porque também não querem onerar mais todos aqueles que 
utilizam o espaço público do município, aumentando em demasia esta verba porque sabem que, mais 
tarde ou mais cedo, de uma forma ou de outra, estes valores serão sempre repercutidos no consumidor 
final, pelo que manterão os mesmos valores. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 

Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos a favor, sendo 
quinze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS; dois votos contra do CH. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto. 

 
Declaração de Voto entregue pelo Grupo Municipal do BE 
“Fixação das taxas de IMI, lançamento da derrama e taxa municipal de direito de passagem 
Para o Bloco de Esquerda, o governo deve cumprir a lei das finanças locais, de modo a providenciar os 
recursos necessários às autarquias sem que estas tenham que recorrer aos impostos em discussão. 

No país e no concelho em particular, fruto principalmente da pandemia, continuamos a viver uma crise 
social e económica da qual ainda não nos libertámos, continuando a alastrar a pobreza. 
É exatamente neste quadro que estamos a discutir a fixação das taxas de IMI, lançamento da Derrama e 
Taxa Municipal de direito de passagem. 
No que respeita ao IMI, a proposta do executivo sujeita a votação não tem qualquer redução em relação á 
proposta do executivo anterior, o que em nosso entender deveria acontecer, até para dar seguimento às 
propostas que o PS fazia aquando na oposição, mas a alternativa foi a de apresentar o chamado IMI 
familiar. 
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Em nosso entender, não é esta a solução necessária para contribuir para a redução da pobreza, pois a 
esmagadora maioria das famílias numerosas no nosso concelho, por causa dos baixos salários praticados 
no país estão isentas de IMI. 

O IMI é um dos impostos mais abjetos, servindo apenas para que o poder nos recorde que não temos nada 
nosso, mesmo depois de décadas a pagar empréstimos, juros, taxas e taxinhas. 
Por isso, o Bloco de Esquerda exige do governo a sua revogação com total eliminação deste imposto a 
nível nacional. 
Entendemos que até á sua revogação, deve o atual executivo trazer a esta Assembleia durante o próximo 
ano, um plano de redução do IMI, de modo a que até ao último ano deste mandato seja atingida a taxa 
mínima prevista na Lei. 
Votámos favoravelmente a proposta de redução mesmo que minimalista da CDU, e apesar das críticas 
aqui expressas, reconhecemos algum movimento na proposta do executivo razão pela qual nos 
abstivemos. 

Relativamente à Derrama, o BE sempre considerou que este imposto não deveria ser aplicado de igual 
forma a todo o tecido empresarial. 
É neste sentido que votámos favoravelmente a proposta do executivo de isenção para empresas que 
tenham tido um volume de negócios igual ou inferior a 150.000,00 esperando assim não agravar o frágil 
sector económico concelhio. 

No que diz respeito ao Direito de Passagem, aplicado às empresas que esburacam o nosso território, 
votámos favoravelmente mas exigimos do governo que tal taxa não se reflita nos consumidores. 
O Bloco de Esquerda, reafirma aqui que a sua posição nas votações realizadas permite exigir que o 
executivo tendo os meios financeiros que solicita, contribua localmente para minimizar o impacto da crise 
social que se vislumbra para 2022. 

Moita, 29 de Dezembro de 2021 
Os eleitos do Bloco de Esquerda” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perante o adiantado da hora, em conformidade com o nº2 do artigo 27º do Regimento da Assembleia 
Municipal da Moita, informou que se suspendia a sessão, sendo os restantes pontos da ordem do dia 
protelados para uma segunda reunião da presente sessão, a realizar no mês de janeiro de 2022, em data 
a acordar com os lideres dos grupos municipais. 
 

Deu por suspendida a ordem do dia e pediu indicação à 2ª Secretária para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
 
Após a leitura perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 

 
 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 

A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta e um votos a favor, sendo quinze do PS, dez da CDU, dois do CH, dois do BE, um do PSD, um do 
CDS. 
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Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, era uma hora e dez minutos do dia trinta de 
dezembro de 2021. 
 

 
O Presidente 

 
 
 

O 1º Secretário 
 
 
 

A 2ª Secretária 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


