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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XIII/2021 

Sessão Ordinária de 29/12/2021 

2ª Reunião – 11/02/2022 

 

 
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, no salão da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, realizou-se a segunda reunião da Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um, a fim de continuar 
a deliberação da 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: 
- Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Maria Teresa Lésico Jesus 
 
 

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 
 
 

Não houve intervenção do público presente. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 
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) 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Informou que foi apresentada uma única proposta pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, com o 
seguinte teor: 
 
“A bancada do Partido Socialista propõe: 

• Presidente da Junta de Freguesia da Moita 

– Fabrício António de Sousa Pereira 
• Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 

– Bárbara Andreia Gonçalves Dias” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Em seguida, submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto. 
 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um 
votos a favor e dez votos em branco. 

 
 
8 - Comissão Municipal de Toponímia - Ratificação nominal de três representantes 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Apresentou a proposta infra: 
 
“Na sequência da deliberação sobre o assunto em epígrafe, tomada na sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada no passado dia 26 de novembro, propõe-se a ratificação nominal dos 
seguintes membros: 

- Daniel dos Ramos Justo – PS 
- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar – CDU 
- Rui Miguel Soares Proença – CH” 

 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Em seguida, submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto. 
 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com dezoito 
votos a favor e treze votos contra. 
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9 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Moita – Ratificação nominal de representante 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Informou que existem quatro representantes da Assembleia Municipal, sendo um do Partido Socialista, um 
do Bloco de Esquerda, um do PSD e um da CDU, mas uma vez que esta Comissão não se reelege pelos 
mandatos da Assembleia Municipal, mas sim por regras muito próprias, em que os mandatos são de três 
anos, significa que os representantes anteriormente eleitos poderão, caso entendam, terminar os seus 
mandatos, o que, no caso, sucede. 

Ao longo do presente mandato, e à medida que esses representantes forem terminando os seus mandatos, 
poderão os respetivos partidos propor os seus representantes, podendo ser os mesmos ou outros, e uma 
vez que, perante a atual composição da Assembleia Municipal, o PSD perderá o seu representante, 
informou que passará a ser o Chega a indicar um representante. 
Em seguida, informou que apenas iam votar a ratificação nominal da representante proposta pelo Grupo 
Municipal da CDU, a Sra. Professora Maria da Luz Almeida de Sousa Ribeiro, docente de Inglês na Escola 
Secundária da Moita, que aceitou ser a representante da CDU na Comissão Alargada da CPCJ. 
 
Deputada Mónica Ribeiro do Grupo Municipal da CDU 
Disse que a bancada da CDU pretendia apresentar um breve resumo sobre a Professora Maria da Luz 
Ribeiro, no sentido de justificar a sua indicação, tendo intervindo em conformidade com a transcrição infra: 
“Maria da Luz Almeida de Sousa Ribeiro, é licenciada em Filologia Germânica, pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e também licenciada em Ciências Humanas e Sociais, pela Faculdade de 
Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa; está no ensino desde 1979 e mais 
especificamente é professora na Escola Secundária da Moita desde 1988. 

Tem uma vasta experiência como diretora de turma de cursos regulares, cursos de educação e formação 
e cursos vocacionais. Foi coordenadora dos cursos de educação e formação (3.º ciclo do ensino básico), e 
dos cursos vocacionais (ensino básico e secundário), até ao último ano em que foram lecionados na Escola 
Secundária da Moita (2016/2017 e 2018/2019, respetivamente). 
Na sequência do trabalho desenvolvido ao longo de anos enquanto diretora de turma e, sobretudo, 
enquanto coordenadora dos cursos de educação e formação e dos cursos vocacionais, manteve inúmeros 
contactos com a CPCJ da Moita. 
Ao longo dos anos exerceu ainda outros cargos pedagógicos, como coordenadora do Departamento de 
Línguas, coordenadora do PES – Promoção e Educação para a Saúde, presidente de Assembleia de Escola 
e presidente do Conselho Geral do Agrupamento. 
Atualmente é responsável, em colaboração com a psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação - pelo 
Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno da Escola Secundária, gabinete este que foi implementado em 
2005, para dar resposta às dúvidas, dificuldades e problemas colocados pelos alunos, no âmbito da sua 
formação integral, tanto a nível da educação para a saúde e educação sexual, como a nível psicológico, 
socioeconómico e familiar. 
Moita, 11 de fevereiro de 2022” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Disse que considerava esta uma das comissões mais importantes, senão a mais importante, em que são 
nomeados representantes da Assembleia Municipal, pelo seu carácter social. Não sabe se é do 
conhecimento de todos os relatórios de casos tratados, em que ficam espantados pela quantidade de 
casos que ainda existem nos tempos de hoje, a quantidade de crianças que necessitam de apoio, e estas 
pessoas que pertencem a estas comissões estão sujeitas a uma pressão extremamente elevada, o que 
não é mesmo para qualquer um. É preciso ter, realmente, um espírito de missão, espírito de sacrifício e 
um poder de encaixe psicológico para lidar com todos estes casos. 
Assim, e porque julga poder dizê-lo em nome de todos os presentes, saudou estas pessoas que sacrificam 
parte do seu tempo para a família e para o seu laser em prol dos outros, sem qualquer retribuição, sem 
qualquer recompensa que não seja a recompensa moral, a recompensa pessoal, que é ser útil aos outros. 
Em seguida, submeteu a proposta apresentada pelo GMCDU a votação por escrutínio secreto. 
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Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e 
nove votos a favor e dois votos em branco. 
 

 
10 - Recomendação para adesão do Município à ANAM – Associação Nacional das Assembleias 

Municipais 
 
“Considerandos:  

1) Resulta do art. 235.º, n.º 1 da CRP que a organização democrática do Estado português compreende, 
também, a existência de municípios; 
2) Tais municípios, de acordo com o mesmo art. 253.º da CRP, podem constituir associações para a 
administração de interesses comuns;  
3) Mais especificamente, podem os municípios constituir, alternativamente, associações de fins 
específicos, nos termos dos arts. 108.º a 110.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que consagra o 
regime jurídico das autarquias locais, as quais constituem pessoas coletivas de direito público, ou puras 
associações de direito privado, nos termos consagrados na Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, que consagra 
o regime jurídico das associações representativas de municípios e das freguesias; 
4) Concretamente em relação às associações de direito privado de municípios disciplinadas pela referida 
Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, decorre do estatuído no seu art.º 1.º que é passível aos municípios 
associarem-se para efeitos da sua representação institucional junto dos órgãos de soberania e da 
administração central;  
5) Determina ainda o art.º 2.º da mesma Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, que tais associações podem 
constituir-se como pessoas coletivas de direito privado, nos termos da lei civil;  

6) A ANAM, enquanto associação de direito privado que é, rege-se, entre o mais, portanto, pelo estipulado 
nos arts. 157.º e seguintes do Código Civil; 
7) De acordo com o art.º 2.º, n.º 1 dos seus estatutos, constitui objeto da ANAM a valorização do papel das 
assembleias municipais na organização democrática dos municípios (de onde aqui também resulta, a 
contrário sensu, que não nos deparamos com um exemplo de associação de municípios de fins específicos 
prevista nos arts. 108.º e seguintes da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); 
8) A valorização que se pretende, com efeito, é algo mais profundo e complexo, que passa pro revisitar o 
espírito democratizante da Constituinte de 1975-1976, e daí alicerçar uma maior salvaguarda do papel da 
assembleia municipal enquanto verdadeira “casa da democracia” no âmbito local; 

9) “Casa da democracia” essa que tutela um poder partilhado, interdependente e sucessivamente 
fiscalizado, reflexo de comunidades maduras e civicamente engajadas; 
10) A adesão a uma associação de direito privado de municípios que tem em vista a representação 
institucional dos seus associados – e aqui especificamente a adesão à ANAM – encontra-se dependente 
do acordo prévio do município; 

11) A deliberação da adesão a uma associação deste cariz constitui “(…) uma competência tipicamente 
reservada à assembleia municipal (…)” – cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República 
Portuguesa Anotada, Vol. II, Coimbra Editora, 2010, p. 768; 
12) Todavia, uma vez que o que se pretende é representar institucionalmente o município a deliberação 
de adesão deste deve, na senda da boa jurisprudência das cautelas, ser uma deliberação de valor 
reforçado, o qual será obtido mediante a pronuncia dos dois órgãos que compõe a pessoa coletiva 
município – o órgão executivo e o órgão deliberativo; 
13) Para tanto, dever-se-á observar uma tramitação inspirada naquela necessária para se proceder à 
adesão a uma associação de municípios de fins específicos, por ser esta aquela que especificamente exige 
a pronúncia favorável dos dois órgãos;  

14) Por conseguinte, deve em primeira linha a assembleia municipal recomendar à câmara municipal que 
esta delibere a participação do município neste projeto que é a ANAM, para que então, o executivo 
municipal proponha à assembleia municipal que esta delibere definitivamente a adesão à ANAM; 
15) De igual forma, aquando da deliberação a ser formulada pelo executivo municipal, este 
oportunamente, de acordo com o estipulado no art.º 33.º, n.º 1, al. oo) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, designaria como representante do município na ANAM, atendendo aos estatutos ora em vigor 
desta associação de direito privado de municípios, o presidente da assembleia municipal.  
Assim, propõe-se:  

1) Recomendar à Câmara Municipal que delibere a participação do município na ANAM, com uma quota 
anual de €1.925,00. 
Anexam-se: Estatutos da ANAM, lista de associados e valor de quotas, referentes ao ano de 2022.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Sobre a proposta, referiu que o poder local começou com uma associação para todos, que era a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. Mais tarde, as freguesias entenderam que não estavam 
suficientemente representadas e foi criada a ANAFRE – Associação Nacional das Freguesias e, em 2015, 
foi criada a ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais, com quem tem tido alguns 
contactos e, porque tem achado, sinceramente, extremamente interessante, resolveu fazer esta proposta 
à Assembleia Municipal para recomendação à Câmara Municipal, porque, como é do conhecimento de 
todos, a Assembleia Municipal, apesar da sua autonomia, que, no seu entender, devia ser maior, e espera 
que, no futuro, muito pelo trabalho desta relativamente nova associação, com seis, sete anos, as 
assembleias municipais sejam vistas com outros olhos, tenham maiores autonomias e mais poderes para 
a função nobre que desempenham de fiscalização, independente dos executivos municipais, porque lhe 
parece que, quanto maior for o escrutínio, melhor ficará a democracia. 
Esclareceu que a ANAM tem por objeto “valorizar o papel das assembleias municipais na organização 
democrática dos municípios, apoiando e promovendo, para o efeito, estudos, seminários, congressos e 
publicações” e que “na melhor prossecução do seu objetivo a ANAM poderá estabelecer contactos e 
protocolos com associações e outras entidades que lidem com os municípios, bem como com estes, 
isoladamente ou em conjunto”. Se concordarem, a quota para o município, de acordo com a sua dimensão, 
será de mil e novecentos euros por ano, ou seja, estão a falar de pouco mais de cento e cinquenta euros 
por mês. 
Referiu ainda que a ANAM promove cursos, como alguns que já fez chegar a todos os eleitos desta 
Assembleia Municipal, recentemente dinamizados pela ANAM em colaboração com outro organismo de 
formação do Estado, têm livros e publicações, e, caso venham a aderir, qualquer deputado se pode dirigir 
a esta associação para pedir um parecer jurídico, e uma das coisas que tem notado, às vezes, é uma certa 
dificuldade em obter pareceres jurídicos porque têm que se restringir ao Gabinete Jurídico da Câmara 
Municipal, que já de si tem muito trabalho, e depois deparam-se com a situação em que o mesmo gabinete 
jurídico que presta serviço à entidade que fiscalizam, a Câmara Municipal, simultaneamente, está a 
elaborar um parecer jurídico para a entidade fiscalizadora, a Assembleia Municipal. 
Na ANAM, existem advogados especializados nas leis do poder local e das assembleias municipais, e é 
sempre possível obter apoio jurídico, nomeadamente, quanto a um projeto de regimento, quanto às 
assembleias municipais jovens e sobre um conjunto de iniciativas que existem pelo país, daí considerar 
que é uma mais-valia para o município da Moita. 
O número de municípios que têm aderido já ultrapassa, largamente, os 60%, com assembleias municipais 
de municípios aderentes de todas as cores partidárias, pelo que acha, sinceramente, que é de propor à 
Câmara Municipal, uma vez que, formalmente, tem que ser assim, a adesão desta Assembleia Municipal. 
Em seguida, disse que gostaria de ouvir os deputados da Assembleia Municipal que quisessem dizer algo 
sobre esta matéria, e convidou-os a intervir. 
 
Colocada a proposta à discussão intervieram: 
 
Deputado Luís Morgado do Grupo Municipal do BE 

Começou por dizer que, claramente, todos aqui já perceberam que a escala municipal não basta, nunca 
bastou, para resolver muitos dos problemas autárquicos, logo, a visão intermunicipal, regional, tem que 
estar sempre presente, e a cultura destas associações tem de ter, exatamente, um forte contributo para 
que isso aconteça. Se não fosse assim, não tinham, por exemplo, a ETAR, que foi uma obra intermunicipal, 
não teriam o passe social navegante, que é intermunicipal e regional. 

No entanto, às tantas, pela forma como estas coisas surgiram, acha que devia haver mais fundamentação 
em situações concretas, exatamente, porque esta associação está em funcionamento desde 2017, com 
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cento e sessenta e um associados, no mínimo, porventura, estarão mais associados agora, tem sede, 
funcionários, logo, para esta proposta ter aqui surgido, deveria de haver exemplos concretos de iniciativas 
concretas para só agora aderiram, ao fim de quatro anos e, exatamente, porque também não estão a 
mexer numa coisa qualquer, uma vez que, sendo a quota pequena, na verdade, se extrapolarem para 
trezentos municípios, ao fim de quatro anos, dará em média um milhão e setecentos mil euros. 
Ora, uma vez que existem muitas estruturas paralelas que, por vezes, não têm escrutínio, em todos os 
mandatos, e quase anualmente o Bloco de Esquerda tem lembrado sempre a falta de informação, por 
exemplo, da Área Metropolitana de Lisboa, em que ainda aqui há tempos foram chamados a votar um 
presidente para a CCDR e não há, exatamente, nenhum escrutínio, não há nenhuma informação, não há 
nada, mas são chamados a votar, pelo que isto tem de ser ponderado porque, por vezes, há uma grande 
ligeireza nestes processos. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Interveio para esclarecer que em conformidade com os documentos que foram disponibilizados a todos os 
eleitos, a ANAM foi constituída por escritura lavrada em 07/05/2016 e, como disse, neste momento, o 
número de municípios que aderiram já é superior à lista de associados que têm em seu poder, uma vez 
que tem tido contacto com a ANAM, na qualidade de convidado, situação em que esta Assembleia 
Municipal está, daí possuir esta informação. 

 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Começou por dizer que compreendem todos os argumentos da explicação que o senhor Presidente da 
Assembleia aqui que lhes trouxe. De facto, a Assembleia, enquanto órgão fiscalizador da atividade do 
município, neste caso, da Câmara Municipal, precisa ter algum background, algum apoio, relativamente 
ao seu funcionamento, ao conhecimento, à formação, como aqui o senhor Presidente bem explicou e 
exemplificou. Contudo, entendem também que existe uma associação, que é a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, na qual as assembleias municipais também têm a sua cota parte de 
representação. Aliás, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, como sabem, além da 
participação do Presidente da Câmara Municipal, há a do Presidente da Assembleia e também a de um 
representante das juntas de freguesia, que também aí têm o seu lugar, embora tenham a sua associação 
própria, porque, na verdade, estão a falar de juntas de freguesia, que embora participando na Associação 
Nacional de Municípios, são autarquias diferentes, são uma outra autarquia, e aqui estão a falar da mesma 
autarquia, do município, a autarquia Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, que é o órgão 
fiscalizador, daí que o sentido de voto da CDU seja a abstenção. 
Compreendem todas as razões e a mais-valia que o senhor Presidente aqui, explicou, contudo, acham que, 
existindo um órgão aglutinador de todos os municípios, e aqui estão a falar perfeitamente à vontade, 
porque não têm qualquer responsabilidade em termos de presidência em qualquer órgão da Associação 
Nacional de Municípios, acham que o poder local, perante os desafios que lhe estão colocados, com a 
descentralização e com toda a quantidade de respostas, tão complicadas e tão importantes, que tem que 
dar, tem que estar o mais unido possível e, de facto, ao pertencer a uma outra associação, ainda que não 
tenham nada contra, correm, exatamente, esse risco, de haver o risco da dispersão, daí o sentido de voto 
da abstenção. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Quis dizer que participou, pela primeira vez, este ano, porque também a é a primeira vez que ganhou umas 
eleições autárquicas em todos estes anos, apesar de muitos dos presentes o conhecerem há mais de 
quarenta anos, e, sinceramente, não gostou nada daquilo que viu no Congresso da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, porque quase lhe pareceu um desfile de vaidades de presidentes de câmara. 
Se verificarem, e há uma quantidade de pessoas naqueles órgãos todos que nunca mais acabam, e porque 
se deu ao trabalho de o fazer, disse que, em mais de cento e vinte pessoas, estavam seis presidentes de 
assembleia municipal do país, um que a CDU conhece, porque é do partido que representam, está na 
Comissão Executiva, que já foi Presidente da Câmara do Seixal e que agora é o Presidente da Assembleia 
Municipal do Seixal, cujo nome agora não recorda, mas lá não se falou, naqueles colóquios todos, uma 
única vez numa assembleia municipal, nem numa junta de freguesia, o que se fala, realmente, é da câmara 
municipal, portanto, não é por acaso que foi criada a ANAFRE, mas sim porque houve a necessidade de 
discutir, a um certo nível específico, o problema das freguesias, e acha que também há a necessidade de 
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discutir um problema específico das assembleias municipais, e julga que as mesmas, organizadas em 
associação, terão mais capacidade de conseguir que a lei seja aprimorada. 
Como devem saber, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, também pela sua dimensão, a 
Assembleia Municipal, neste momento, tem comissões, como também têm nesta Assembleia, a trabalhar 
quase em permanência, ou seja, com um mínimo de uma reunião por semana, porque chegaram à 
conclusão que, realmente, é necessário um caminho completamente diferente, abandonando um pouco o 
amadorismo, porque são amadores, quase ex gratia, que fiscalizam contas de milhões e que, como sabem, 
vêm cá de dois em dois meses, ou de três em três meses, pessoas que têm que trabalhar o dia todo, 
alguns distantes, o que requer, realmente, um grande sacrifício, daí que pergunte como é que se fiscaliza 
com este tempo, como é que fiscalizam pessoas que são remuneradas para exercer os seus cargos e que 
estão permanentemente, e bem, quando se é do tipo amador que, aos bocadinhos, aparecem com umas 
propostas, oito dias antes, para lerem. 
A Associação Nacional das Assembleias Municipais pretende, realmente, ser uma força que venha a 
mudar, gradualmente, esta correlação de forças e que se olhe para as assembleias municipais com a 
responsabilidade que elas realmente têm, e foi por isso que achou que era interessante aderirem. Não 
sabe porque é que a Câmara Municipal da Moita nunca aderiu, mas a associação não está constituída há 
muito tempo e, de 2016 para cá, têm vindo, todos os anos, a entrar novos municípios. 
Acha que é positivo e, em qualquer altura, se acharem que não fará sentido, poderão sair, mas, para já, 
há que experimentar e é sua intenção, se aderirem, abrir a todos, mesmo àqueles que se abstenham ou 
que, eventualmente, votem contra, a possibilidade de terem acesso ao que dali possa advir que seja do 
seu interesse, desde pedir pareceres, documentação, livros técnicos, colóquios, congressos, sendo que o 
próximo se realizará em fevereiro, na Covilhã. E, porque acha que é positivo aquilo que dá mais valor ao 
poder local e que dá mais valor às assembleias municipais, enquanto deputado municipal que é, como 
todos, e que ocupa agora o cargo de Presidente, acha que as assembleias municipais têm, realmente, que 
ser vistas pelo poder decisório com outros olhos, com outros meios, e só as pessoas em assembleias 
municipais se devem bater, realmente, em primeira linha por isso. 
Em seguida, por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 

 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezanove votos a favor, sendo 
quinze do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS; dez abstenções da CDU; dois votos contra 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. 
 

11 - Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Pediu ao Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Relativamente a este relatório de atividades, disse que pouco mais há a acrescentar àquilo que foi já dito, 
quer em reuniões da Câmara, quer em outros momentos na Assembleia Municipal. Não há muito a dizer 
em relação àquilo que foram as duas primeiras semanas do executivo, como já aqui foi falado, foram duas 
semanas intensas em que, embora não tivesse havido uma passagem de trabalho, porque não houve, e 
que fique claro que, apesar daquilo que foi dito, a passagem de pastas faz--se no momento anterior à 
tomada de posse, porque este órgão, a Câmara Municipal, não pode parar, mas estavam preparados para 
o desafio e conseguiram, da melhor maneira, levar a cabo a missão para que a população os confiou no 
dia 26 de setembro. 
Foi isso mesmo que fizeram, e em duas semanas assumiram as suas funções, integraram-se do 
andamento de alguns dos processos, reuniram com todos os diretores de departamento e chefes de 
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divisão, reuniram com os trabalhadores da autarquia, deram diretrizes claras para resolver e solucionar 
algumas coisas que consideraram ser urgentes, e foram esses seus dez primeiros dias. 
Do que está para trás, e que é quase a maior parte deste relatório, não diz respeito à gestão do atual 
executivo, pelo que não fará qualquer sentido se pronunciar sobre o mesmo. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 

Colocado o relatório à discussão intervieram: 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Começou por dizer que, depois de ouvir o Presidente da Câmara, ficou muito satisfeito por saber que, 
apesar de todas as suas lamentações e queixinhas, de facto, executou muito bem as obras e ações 
iniciadas pelo executivo da CDU. Olhando para este relatório que aqui está, fica muito orgulhoso e fica 
muito satisfeito por toda a atividade municipal que foi desenvolvida e que, de facto, materializa o trabalho 
que a Câmara Municipal está a desenvolver que foi iniciado no anterior executivo, dando sequência àquilo 
que é o trabalho no caminho e na senda da qualificação do concelho, da qualidade de vida e do bem-estar 
da população, portanto, fica muito, muito satisfeito mesmo, ao saber que esta execução é plena, 
relativamente a todo o mérito que foi deixado e, naturalmente, do mérito também para quem executa, não 
só para quem tem o rasgo, a ideia e a estratégia, mas também para quem executa, porque acha que, de 
facto, a Câmara Municipal está de parabéns nesse sentido e di-lo com plena seriedade e sem a mínima 
ironia. 
Uma questão que quis colocar, e pediu desculpa por fazê-lo aqui, mas não encontrou outro espaço para 
colocar na ordem de trabalhos desta Assembleia, é relativa à questão da identificação dos membros da 
Assembleia Municipal. O artigo 13º do Regimento da Assembleia Municipal refere, na alínea f), que cada 
membro da Assembleia Municipal tem direito a um cartão de identificação, assim como a alínea e) refere 
a livre circulação em lugares públicos de acesso condicionado, quando em exercício das respetivas 
funções. Ora, coloca isto aqui, não só porque o direito à identificação está patente no regimento da 
Assembleia Municipal, mas também por um episódio que ocorreu, onde também colocaram, aquando da 
auscultação da CDU a propósito do direito de oposição, em que foram forçados a identificar-se à entrada 
do município. Naturalmente, como pessoas de bem, e respeitando o trabalho da pessoa que está na 
portaria, fizeram a sua ficha de identificação e puseram o cartão ao pescoço, até tem uma foto que pode 
partilhar se alguém quiser. 
No entanto, chocou-o ser visitante numa casa que também é sua, os Paços do Concelho, uma casa de 
todos os eleitos e uma casa de toda a população. e trazer ao pescoço uma fita com um cartão a dizer 
visitante, chocou-o um bocadinho, porque também é eleito nesta casa, tal como os seus camaradas são 
eleitos na Assembleia Municipal, camaradas vereadores, um deles até é funcionário da Câmara, e que, 
igualmente, tiveram que se identificar, daí que não considere uma futilidade estar a colocar a questão do 
direito ao cartão, uma vez que está no Regimento, e questionou o senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, órgão ao qual pertence, sobre quando é que isso irá ser cumprido. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 

Apesar de ter mais inscritos, e pedindo permissão para responder, desde já, a esta questão, disse que, 
logo no princípio do mandato falou com o senhor Presidente da Câmara e com os serviços que lhe dão 
apoio, dizendo-lhe que isso era fundamental. Estranhou, porque quando pertenceu pela primeira vez à 
Assembleia Municipal, no mandato 2001-2005, tinha um cartão, mas agora os serviços disseram que já 
há alguns mandatos atrás tinham deixado de o fazer, não no último mandato, mas já há vários mandatos 
anteriores, há vários anos, tendo então retorquido que, se não existiam, tinham que passar a existir, porque 
faz parte do Regimento e porque faz questão que passem a existir. 
Já sabia deste caso que o senhor deputado João Faim falou e, realmente, é ridículo, mas julga que, uma 
vez que já lhe foram apresentadas desculpas por quem de direito e que isso não voltará mais a acontecer. 
Realmente, quando falou nisso não foi só para se identificarem dentro da Câmara, mas porque no 
Regimento existem vários direitos e deveres dos deputados municipais e um deles é, em atos públicos que 
existam em que, por exemplo, haja autoridades a controlar e que impeçam o acesso à Câmara Municipal, 
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um deputado, ao identificar-se, não pode ser barrado porque está lá para as funções que executa, portanto, 
a forma de se identificar perante a polícia enquanto deputado municipal é com um cartão, portanto, a 
existência deste cartão tem toda a razão de ser, e o que lhe disseram é que o assunto está a ser tratado 
e que estará em andamento, mas depois talvez o senhor Presidente da Câmara possa responder sobre 
qual é o ponto de situação em concreto. 
Em seguida, deu a palavra aos deputados municipais inscritos. 
 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 

Enquanto membro desta Assembleia Municipal, e não como deputado, como parece ser mais comum 
agora, disse que, na última reunião desta sessão da Assembleia, acerca da discussão do IMI, pediram ao 
senhor Presidente da Câmara que lhes apresentasse os valores sobre os quais tinha calculado o impacto 
do IMI familiar nas contas do município. O Senhor Presidente disse que tinha esses dados e que os iria 
fornecer, mas até agora ainda não os forneceu, daí que pergunte agora se esses dados estão disponíveis, 
ou quando estarão disponíveis, para os membros desta Assembleia. 
Também na última Assembleia, em relação à discussão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, 
focou um ponto, o da pequena deselegância que era não terem o documento final consigo para analisar e 
para poderem apreciá-lo como deve ser, e o que é um facto é que, por não terem o documento final, 
apreciaram apenas, pelo menos da parte da CDU, os mapas das grandes opções do plano e não os mapas 
setoriais, que também lá estavam, mas como não havia o contexto descritivo dessa área, não o 
apreciaram. E o que é um facto é que na publicação do documento no site da Câmara, que foi consultar, 
reparou que, nos mapas setoriais, em vez de aparecer a obra de construção do pavilhão da escola 
secundária da Baixa da Banheira aparece da escola Mouzinho da Silveira, na Baixa da Banheira. Ora, a 
sua questão é se estão a falar de uma coisa diferente, se estão a falar de um erro, porque o código é 
exatamente o mesmo, pelo que supõe que há ali uma incongruência e um erro na passagem entre os 
quadros, porque o código da rubrica orçamental é exatamente o mesmo.  
Por último, não como uma resposta, mas como uma clarificação ao senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, disse que este é o terceiro mandato em que participa nesta Assembleia Municipal e o cartão 
nunca fez falta. Nunca tiveram qualquer problema nos edifícios da Câmara, nem quando se deslocaram 
em algumas visitas, sempre se identificaram e a questão do cartão não se colocou, mas foi por se ter 
colocado agora que ela foi levantada. 
 
Deputado Luís Morgado do Grupo Municipal do BE 

Começou por dizer que a forma como o relatório foi apresentado merece um elogio, que tantas vezes fez, 
com uma metodologia muito idêntica à que era usada já nos anteriores mandatos e, por esse método, 
pensa que as coisas estão acertadas. 
Como é início de mandato, quis também esclarecer que o Bloco de Esquerda neste ponto, normalmente, 
não traz assim muita coisa como o paiol da porta, a sarjeta que está estragada, ou o buraco que está na 
rua, só quando existem muitas evidências e, claro, com manifestações concretas e fortes dos munícipes 
trazem, naturalmente, um estudo ou um relatório, mas só nessas circunstâncias porque preferem o 
contato com os presidentes de junta de freguesia, para levantar esses problemas e para os solucionar, o 
contacto com os serviços e, muitas vezes, até com os vereadores. É isso que vão continuar a fazer, até 
porque também é um órgão político, e sentem que é ridículo transformarem um degrau que está estragado 
ou um passeio que tem um buraco para surgir aqui como uma bandeira política na Assembleia. Foi sempre 
este o critério do BE e vão mantê-lo. 
Sobre os casos jurídicos pendentes, fica a aguardar, na próxima Assembleia, quanto às queixas ou 
solicitações de intervenção a entidades exteriores sobre a gestão do mandato passado, que venha, 
naturalmente, a surgir algum informe, pelo menos, assim deseja que aconteça para evitarem durante o 
mandato andar a fazer perguntas sobre essa matéria. 
No que concerne a outras questões concretas, que foram colocadas hoje e já há algum tempo, disse que 
gostava que o senhor Presidente falasse sobre as linhas de água e que fizesse um balanço sobre isso, 
para saber se, com a obra do ALDI, tem havido algum cuidado na drenagem e no respeito daquelas linhas 
de água, de forma a não se arranjar alvoroços futuros e afetações, naturalmente, da própria natureza do 
local porque, como se sabe, o lençol freático está muito próximo de toda aquela zona. 
Outra questão que também quis colocar prende-se com o facto de, há dias, ter ido com um amigo, por 
solidariedade, porque é hábito dele, levar uns sacos de rações à Quinta do Mião, no Barreiro, onde ouviu 
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umas conversas, fez umas perguntas, e a sua questão é se alguém lhe consegue explicar se neste 
processo, e pensa ser desde abril que o protocolo, ou a parceria, terminou, houve algum método de 
transição combinado, acordado, porque não há canil nem gatil no concelho da Moita, e se há uma 
compensação transitória, enquanto não existirem, de facto, condições e estruturas idênticas ou 
equiparadas. Não tem a certeza, mas constou-lhe que existem para lá vinte e cinco cães e não sabe 
quantos gatos do concelho, pelo que também quis perguntar se, neste processo de transição, o concelho 
da Moita está, de facto, a respeitar pelo menos a alimentação daqueles animais todos, porque estão lá 
pelo concelho e, porventura, até lá já estarão mais, porque já lá foi há dias. 

Por último, dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara, e pensa que foi esquecimento, disse que faltava 
a sua assinatura no documento em que está a passagem das contas, no fim do mandato, subscrito pelo 
diretor de finanças, onde consta o nome do senhor Presidente, mas não está a sua assinatura. 
 
1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Deputado António Chora do BE 

Disse que tinha algumas questões para colocar, e que uma tinha a ver com o abate de pinheiros na zona 
norte do Vale da Amoreira, em que muita gente achou exagerado tal abate de pinheiros e o estado em que 
ficou o terreno, ou seja, a empresa que levou de lá os pinheiros deixou lá praticamente tudo o que não era 
toros, e gostaria de saber, e era para lá ter ido ontem ou hoje, se a situação se mantém ou se já foi retirado 
de lá aquele material demasiado combustível para estar ali numa altura destas. Também gostaria de saber 
se o abate se limitou ao terreno privado, ou se afetou domínio público e, se afetou domínio público, qual é 
essa dimensão e quais são as coimas que serão aplicadas, ou se já está em marcha uma ação para 
penalizar a empresa que a isso procedeu. 
A segunda questão, que igualmente lhe foi colocada, tem a ver com a demora, pelo menos, pensa que é 
demora, e os habitantes assim pensam, das obras na avenida 1º de Maio, pelo que gostaria de saber se 
está dentro dos prazos, para que se possa dizer às pessoas, ou se haverá ali algum atraso. As pessoas 
começam a olhar para o centro de saúde e vêm aquele atraso de todo, e quando qualquer obra demora 
um bocadinho mais, começam-se logo a assustar, principalmente, apesar que até agora tem estado a 
correr bem porque não chove, porque no estado em que está aquela via e aquelas estradas, se vier chuva, 
e esperam que venha, vai ser uma desgraça. 

A terceira questão, e porque ouviu falar muito em auditorias às contas e à ação do executivo anterior, disse 
que gostava de saber, concretamente, se houve algum processo de auditoria, se está a correr, se não está, 
para que se possa dizer às pessoas qual é a ação, porque só dizer que há auditorias e depois não as levar 
em concreto, deixa toda a gente numa perspetiva um bocadinho angustiante, e não gosta que paire sobre 
a cabeça de ninguém angústias que as pessoas não merecem, nem têm. 
 
Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Dias 
Disse que tinha algumas questões e alertas para colocar, muitas delas de munícipes que marcaram 
atendimentos consigo enquanto Presidente de junta e, tendo em conta que são assuntos que dizem 
respeito à Câmara Municipal, acha que este também é o local em que pode colocar essas questões. 
A primeira questão diz respeito ao estacionamento abusivo em cima dos passeios. Sabe que a Baixa da 
Banheira é uma zona muito urbana, e enquanto residente na Baixa da Banheira, sabe o quanto é difícil 
encontrar estacionamento naquela vila, no entanto, existe um estacionamento muito abusivo nos passeios 
impossibilitando a passagem quer de peões, quer de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com 
carrinho, com cadeiras de rodas ou mesmo carrinhos de bebés, entre outras coisas. Por essa razão, disse 
que gostaria de questionar como é que se pode evitar este problema, se bem que é um problema mais de 
civilidade do que de outra coisa qualquer, no entanto, acha que têm todos que prevenir este tipo de 
situações e também dar um bocadinho mais de qualidade de vida àqueles que não têm tantas condições 
motoras, sobretudo, porque já reparou que, muitas vezes, o estacionamento abusivo é perto de escolas, 
portanto, estão a falar da segurança das crianças que também não conseguem usufruir do passeio e, 
muitas vezes, têm que ir para a estrada para conseguirem percorrer a sua rota. 
A segunda questão diz respeito à recolha seletiva de resíduos, vulgo reciclagem, e sabe que a Câmara não 
faz a recolha seletiva de resíduos, no entanto, recebe muitas reclamações quer acerca da frequência da 
recolha, quer acerca da higiene dos ecopontos, pelo que queria pedir aos órgãos camarários para 
exercerem a sua influência junto da entidade responsável para tentarem chegar a uma nova reformulação 
de rotas, ou verificar outro tipo de ecopontos, até porque os ecopontos atuais também não são muito 
amigos do utilizador, sobretudo os do papel, em que as pessoas têm que automaticamente espalmar as 
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caixas, e em vez de motivar as pessoas para reciclar faz com que tenham precisamente o comportamento 
inverso, portanto, também seria interessante rever com a Amarsul quais os tipos de ecopontos que 
funcionam e verificar uma nova frequência de passagem e de lavagem dos mesmos. 

Quis também alertar para uma situação que acontece na Baixa da Banheira, que diz respeito à zona da 
Quinta do Facho, em que os ecopontos se situam em plenos passeios, e se há bocado falava de 
estacionamento abusivo, os ecopontos também fazem estacionamento abusivo nos passeios, sobretudo, 
na Quinta do Facho. Não percebe porque é que foram lá colocados lá, uma vez que no outro lado da estrada 
há estacionamento de carros, portanto, poderiam perfeitamente ser colocados naquela zona em vez do 
passeio, porque uma pessoa que vá no passeio tem que se deslocar para a estrada para rodear o ecoponto 
e voltar novamente ao passeio, o que, a seu ver, não faz muito sentido, porque os passeios servem para 
as pessoas estarem, para as pessoas andarem e não terem necessidade de ir para a estrada. Os mesmos 
ecopontos encontram-se a centímetros de distâncias de casas, porque estão colocados numa zona muito 
próxima do rés do chão e como, como devem calcular, ninguém gostava de ter um ecoponto à porta da 
janela, pelo que também pediu atenção para este caso e que também exercessem a sua influência junto 
da entidade para resolver este problema. 
Sobre um outro assunto, que diz respeito ao período de poda de árvores, disse que as árvores do concelho 
precisam muito de poda e que gostaria que a Câmara Municipal, e não sabe se existe, mas supõe que sim, 
divulgasse o calendário da poda de árvores, porque seria bom se fosse possível, para as pessoas também 
estarem mais tranquilizadas, uma vez que, todos os dias, a questionam sobre a poda das árvores. 
Por último, e não menos importante, o ponto que aqui traz diz respeito aos edifícios devolutos. Na Baixa 
da Banheira existem alguns, em Alhos Vedros existem bastantes, também aqui na Moita, mas na Baixa da 
Banheira existem muitas reclamações sobre edifícios devolutos, quer na rua da Liberdade, quer na rua do 
Minho, quer em outras zonas, sendo estas as situações sobre as quais tem recebido mais queixas, mas 
também na rua 26 de Janeiro. Quis ainda alertar que muitos destes edifícios devolutos são também um 
convite para que a saúde pública esteja em perigo, comprometendo-a, daí também deixar aqui a nota 
porque é importante atuar no sentido de proteger as populações e os seus bens. 
 
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 

Começou por dizer que as questões foram amplas, extensas, e que vão muito para lá daquilo que foram 
os dez dias deste relatório, mas, como é claro, existe liberdade, e em liberdade podem colocar as questões 
que quiserem, pelo que cá estarão sempre todos para responder com a máxima transparência, 
transparência essa que faltou nos últimos tempos, e porque teve o cuidado de ouvir todos calma e 
tranquilamente, pediu, se lhe fosse permitido, que não houvessem apartes. 

Relativamente à questão que muito chocou pelo facto de pedirem que as pessoas se identificassem, 
confirmou que passaram a pedir que as pessoas o fizessem porque entravam pessoas na Câmara que 
podiam circular por qualquer parte do edifício, uma vez que, face às medidas Covid, as portas estão abertas 
para que as pessoas não toquem nas maçanetas, e circulariam à vontade, não estando identificadas, por 
isso, pessoas estranhas ao edifício são identificadas. Claro que, uma vez tendo solicitado pela Assembleia 
Municipal, que sejam elaborados os cartões, eles serão de imediato emitidos e entregues aos membros 
da Assembleia Municipal, essa é uma questão que nem se coloca. O que podia chocar os elementos da 
bancada da CDU é a forma como estavam as instalações municipais. O que deveria chocar os elementos 
da CDU é a forma como os trabalhadores estavam a trabalhar naquelas instalações municipais, os 
balneários, a própria conceção do espaço, coisas que têm vindo, ao longo do tempo, a resolver. Poderia 
chocá-los também o facto de os recibos verdes ou os contratos de prestação de serviço não terem um 
único parecer prévio vinculativo, fazendo deles nulos. Isso poderia chocar como poderia chocar também 
que, para o portal da cultura, tivessem sido feitos dois contratos, que juntos perfazem aproximadamente 
cinquenta mil euros para a mesma entidade, em que foi adiantado 50% do valor e não 30%, como prevê 
o código de contratos públicos. 

Podia continuar aqui a lista, enviar a lista, mas como disse hoje numa entrevista, todas estas questões já 
foram dadas a conhecer a quem de direito e, respondendo aqui ao deputado municipal do Bloco de 
Esquerda, António Chora, tiveram o cuidado de enviar para a Polícia Judiciária, para o Tribunal de Contas, 
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para o IGF, as questões que têm vindo a encontrar, esperando que eles lhes venham bater à porta porque 
têm um dossier para lhes entregar, mas que não pareça estranho, porque todos os ofícios que enviaram 
para essas entidades, num clima de abertura e transparência que querem nesta casa, foram dados a 
conhecer aos demais vereadores, mas também os pode dar a conhecer aos restantes elementos das 
bancadas da Assembleia Municipal que não têm representação na vereação, para que saibam aquilo que 
se passa e que se passou durante estes anos todos. Problemas esses que tem para resolver e que se não 
tivesse, e se não lhe chegassem continuamente faturas para pagar sem procedimento associado, as quais 
não tem como pagar porque não há procedimento, e outras coisas que tem vindo a encontrar, se calhar, 
sobrava-lhe verba para pagar uma auditoria externa, mas não se preocupem porque se tiver que pagar 
uma auditoria externa paga, seja à Deloitte, à Ernst&Young, ou à PricewaterhouseCoopers, entre muitas 
outras, não se preocupem. Não será é para ninguém conhecido, e é isso que quer que fique claro. 
Relativamente aos trabalhos a decorrer na avenida 1º de Maio, não há informação de que haja motivo 
para qualquer tipo de preocupação. As obras estão dentro dos prazos e, se houver alguma questão que 
seja necessária corrigir, será trazida em sede de reunião da Câmara Municipal para que se proceda às 
correções necessárias que serão dadas a conhecer. O que não irá acontecer, com certeza, é o que sucedeu 
com o centro de saúde, cujo contrato podia ter ficado resolvido em junho do ano passado em vez de 
deixarem arrastar até outubro, perdendo tempo essencial que agora os coloca numa situação em que, 
resolvendo o contrato agora, têm muito pouco tempo para cumprir os prazos, o que os coloca em risco de 
perder o financiamento comunitário e terem que pagar tudo aquilo que foi feito até agora. Isso, podem ter 
a certeza, que não acontecerá com a gestão deste executivo. Se houver aqui alguma questão, trazem, se 
houver algum motivo de preocupação, falam, e fazem o que tiver que ser feito para resolver, não empurram 
para debaixo do tapete. 
No que diz respeito a algumas questões colocadas ainda sobre a zona NOPQ, relativamente ao corte dos 
pinheiros, quis deixar claro que a situação foi rapidamente identificada pela fiscalização, foi reportada, foi 
levantado o auto de notícia e, neste momento, já está a ser apreciado pelos juristas para que se proceda 
de acordo com aquilo que está previsto e que é o normal nestes casos, no sentido de apurar o valor das 
coimas, mas sobre esta matéria pediu que lhe permitissem passar a palavra à senhora Vice-presidente 
Sara Silva. 

 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Sara Silva 
Em relação à questão aqui colocada sobre o abate dos pinheiros no Vale da Amoreira disse que, realmente, 
é um facto, aconteceu, e o problema foi identificado de imediato pela fiscalização. A própria falou 
diretamente com o encarregado do serviço que lhe confirmou o incumprimento derivado de uma limpeza 
de terreno feita, supostamente, na zona do concelho do Barreiro, que fazia ali fronteira com o da Moita. 
Pediu aos serviços o apuramento do custo do abate dos pinheiros, foi levantado um auto pelos serviços e 
o processo está, neste momento, a decorrer no gabinete jurídico para que sejam desencadeados todos os 
procedimentos para que isto seja punido, obviamente, por bem. 

Em relação às questões colocadas pela senhora Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira, Bárbara Dias, quanto ao estacionamento abusivo confirmou que é um facto e que é 
um problema que têm em todo o concelho, cada vez maior, infelizmente. Têm pedido a colaboração da 
PSP e da GNR, e não podem fazer muito mais do que aquilo que estão a fazer, mas estão a atuar nesse 
sentido porque, de facto, é um problema que reconhecem que urge acabar com ele e urge uma solução 
rápida. Não é fácil, mas estão a pedir colaboração. 
Em relação à poda das árvores, disse que já foi iniciada a poda em todo o concelho, contudo, ainda estão 
a proceder ao aluguer de uma plataforma elevatória para conseguirem chegar onde, neste momento, não 
conseguem. É um trabalho difícil, um trabalho onde há muito por fazer, mas que já estão a dar conta. Outro 
motivo que os impediu de agir mais rapidamente foi, de facto, a situação do Covid, porque houve muitas 
ausências ao trabalho devido ao Covid, o que dificultou procederem em tempo útil. 
Em relação à recolha seletiva dos resíduos, disse que já foi feito um contato direto pela própria com a 
Amarsul a denunciar os problemas, os vários problemas que lhes têm surgido de constrangimentos na 
recolha, bem como ao nível dos ecopontos, que é um problema que estão a acompanhar, em que estão 
perante uma solução que, às vezes, é imediata, mas que depois se arrasta no tempo e não conseguem 
controlar, a não ser fazendo uma pressão, como têm feito, e falando diretamente com quem tem essa 
responsabilidade, o que também estão a fazer.  
Sobre a localização dos ecopontos no passeio na Quinta do Facho, disse não estar muito dentro do 
assunto, sabe que há muito tempo é assim, portanto, é uma situação que já se arrasta há muito tempo, 
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mas que o seu compromisso vai nesse sentido, pelo que vão averiguar, avaliar a situação e tentar 
conseguir ultrapassá-la. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Respondendo à questão colocada pelo senhor Luís Morgado, relativamente à linha de água no ALDI, disse 
que existe lá uma bacia de retenção de água que, segundo puderam apurar, obteve parecer da APA, e 
tanto quanto lhes é dado a conhecer a linha de água é respeitada em relação a isso, razão pela qual, 
baseado na informação que lhe foi disponibilizada, não tem nada a acrescentar. 

No que diz respeito à Quinta do Mião, um projeto que nasceu torto logo à partida porque, como aqui tiveram 
oportunidade de dizer, em tempos, aquando da sua criação, o equipamento, por si só, já não dava resposta 
às necessidades do concelho da Moita ou do concelho do Barreiro, quanto mais um equipamento daquela 
natureza, com aquela capacidade de lotação, dar resposta aos dois concelhos. Como se costuma dizer, 
aquilo foi mais para inglês ver, e é claro que nunca resultou, até porque aquilo foi constituído, mas nunca 
teve número de identificação fiscal, nunca teve conta, umas vezes pagava o concelho da Moita as 
despesas, outras vezes era o concelho do Barreiro que pagava, e assim iam andando, até ao resultado 
que teve, que foi acabar-se com este acordo e, no final do ano passado, foram confrontados com o 
município do Barreiro a informar que lhes iam entregar os animais todos para tomarem conta e gerirem, 
porque não estava nada acordado, não estava nada tratado, foi mais uma daquelas coisas que têm vindo 
a assistir. 
O que aconteceu é que foi logo dado a conhecer que não teriam capacidade para receber aqueles animais, 
até porque o CROA ainda não estava a ser construído, como não está, e não está porque foi essa a opção 
do executivo, na altura, quando recebeu o projeto e tinha que o lançar novamente, em que metade dessa 
obra custava seiscentos e vinte mil euros, mais cento e cinquenta mil euros para os esgotos que não 
estavam contabilizados, que era mais um presente, era aparte, ou seja, fazia se o edifício e depois os 
esgotos faziam se à parte, e isso não era contabilizado, era mais uma verba encapotada. A opção deste 
executivo foi clara, de reduzir os custos da solução garantindo que a construção dava, logo à partida, 
resposta para quarenta boxes, ou seja, a capacidade total deste equipamento e não fazer apenas metade 
da sua capacidade, para poderem receber todos os animais. Contam ter o projeto em condições no próximo 
mês de março, para lançarem o concurso para as quarenta boxes, ou seja, para a sua capacidade total e, 
este compasso de espera, obrigou-os a pedir aos vizinhos do Barreiro alguma capacidade para receber 
estes animais por mais algum tempo. Claro que isso tem custos e os custos terão que ser suportados pelo 
concelho da Moita, como é óbvio, pelo que vão ter que suportar os custos dos animais que lá colocaram, 
que estão lá e que são do município da Moita, como é óbvio. 
Tudo aquilo que se passou é um exemplo de má gestão, tendo-lhes sido reportado um conjunto de 
situações que, a seu tempo, foram remetidas ao vereador do pelouro para serem analisadas e avaliadas 
para, em função das conclusões a que chegarem, terem o seu seguimento, mas agora estão a trabalhar 
para que haja uma convivência saudável entre os dois municípios, tomando conta do bem-estar dos 
animais, dos cães e dos gatos do concelho da Moita, que estão e que permanecem naquele espaço. 
Para terminar disse que, relativamente ao IMI, farão chegar a informação à bancada da CDU por escrito. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Em seguida, deu a palavra aos deputados municipais entretanto inscritos. 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que o senhor Presidente da Câmara não respondeu a uma das questões colocada, que foi a do erro, 
ou que lhe parece que seja um erro, e espera que seja um erro, no plano de atividades e no orçamento. 
Além disso, é obrigado a fazer aqui uma observação, porque que o senhor Presidente está empolgado e 
esse empolgamento leva-o, muitas vezes, a ultrapassar alguns limites de uma sã convivência entre 
membros da Assembleia Municipal, membros da Câmara Municipal, e acha que deve ter isso em atenção 
nas próximas intervenções, já que existe aqui um conjunto de alargado de modos sobre quem o precedeu 
nesta autarquia, sobre aquilo que foi feito, que não são admissíveis em democracia. Podem discordar de 
tudo aquilo que foi feito e, aparentemente, o senhor Presidente acha que foi tudo mal feito, e está no seu 
direito, o que não tem direito é a lançar falsos testemunhos sobre coisas que não se passaram, portanto, 
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em termos de democracia, acha que têm que pugnar, de um lado e do outro, por se saberem relacionar, 
porque senão as coisas não correm bem e nem sequer há democracia. 
Depois disse que tinha mais duas coisas que não ia dizer para “não entornar o caldo”, mas decidiu dizer 
porque, felizmente, agora já não há nenhum problema com a bacia de água no ALDI, mas havia um 
problema enorme que agora já não há e outra coisa muito interessante é que agora têm que pagar pelos 
animais que estão no Mião, no Barreiro, mas está claro que, sendo animais que são recolhidos pelo 
município, tanto têm que os pagar lá como têm que os pagar cá, e esse processo de transição foi afinado 
com a Câmara Municipal do Barreiro, portanto, o senhor Presidente não deve levantar falsos testemunhos 
porque isso não é assim. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Pedindo desculpa à Assembleia e a quem os ouve, porque não quer fazer disto um caso municipal, muito 
menos extrapolar seja o que for, mas acha que as pessoas que estão na política e quem está a exercer, 
como os presentes, tem um dever cívico que é o da cidadania, o dever de participar, o dever de respeitar, 
o dever da consideração e, acima de tudo, o dever da verdade, por isso, acredita que o senhor Presidente 
vai responder, com certeza, com a verdade, ao lhe perguntar se exigiu a mesma identificação, o cartão de 
visitante, a todas as delegações que o foram visitar, e gostava que o senhor Presidente lhe dissesse, 
porque estão aqui outras pessoas que estiveram lá, se toda a gente teve que exibir o cartão de visitante 
ao pescoço. 
Sinceramente, trazer ou não trazer o cartão, ofende-o enquanto membro da Assembleia Municipal pelas 
razões que explicou, porque como já disse, cumpriram e exibiram o cartão que tinha que ser exibido, não 
é nada disso que está aqui em causa. O que quer é que seja falada a verdade, porque estão aqui 
publicamente e pretende a verdade acima de tudo, e que diga se, na verdade, todas as delegações tiveram 
que se apresentar, deixar a identificação na receção dos Paços do Concelho e exibir o cartão de visitante. 
É isso que quer que aqui diga, porque, de resto, já sabem, ainda que, na altura, essa explicação não tenha 
sido dada, mas, pelos vistos, o Covid tem as costas largas para tudo, porque o que foi dito foi que havia 
pessoas que entravam por ali adentro, mas quanto ao Covid não, pelo que, se calhar, estão a falar que a 
antipatia, para não dizer outra coisa, relativamente aos elementos da CDU é tão grande que são 
identificados com o Covid. Não sabe, mas gostava de saber se essa identificação foi exigida a toda a gente 
porque, para além de não concordar com o critério, aquilo que é verdade para si é verdade também para 
os outros, razão porque quer saber se houve alguma discriminação, e pediu ao senhor Presidente que 
falasse aqui com verdade. 

Quanto às perguntas, disse que acha que este é um momento muito importante, o dos atos do município, 
e que as pessoas estão desejosas por saber porque estão preocupadas com aquilo que se passa no 
concelho, à sua porta, e há quem ache que, muitas vezes, é supérfluo falar aqui do buraco da calçada ou 
da rotura de água, mas não, porque isso são problemas reais, problemas que afetam o dia a dia das 
pessoas, pelo que também quis colocar uma questão nesse sentido, porque é o momento privilegiado para 
o efeito. 
Relativamente à caldeira da Moita, apercebeu-se, por isso faz aqui a pergunta, sem outro tipo de juízo de 
valor, que as portas de água não têm, parece-lhe a si, estado a funcionar convenientemente, pelo que 
perguntou se há alguma avaria, algum problema de desregulação do equipamento, porque aquilo tem um 
efeito hidráulico, também um efeito de limpeza, como sabem, da navegabilidade da cal do rio, que é um 
efeito muito importante. Infelizmente, apesar de ser inverno, não tem chovido e estão a viver um período 
de seca, efeito das alterações climáticas, como sabem, mas, por uma questão de precaução, e se o rio da 
Moita trouxesse muita água ainda percebia que as portas do dique estivessem abertas sempre em 
permanência para prever alguma situação de cheia, mas não, infelizmente, não está a chover, nem se 
prevê chuva nos próximos dias, e aquilo já está há algum tempo assim, daí a sua preocupação e porque, 
de facto, já alguém lhe perguntou e não sabia responder. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Por não ter, de momento, mais pedidos de intervenção pediu ao Presidente da Câmara Municipal para 
prestar os esclarecimentos solicitados. 
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Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Começou por dizer que queria deixar uma indicação clara, porque se há uma coisa a que se podem 
habituar é que vai falar sempre, sempre a verdade. Isso é uma coisa a que se podem, desde já, habituar. 
Se ainda não estavam habituados, podem habituar-se agora.  
 
NOTA: Neste momento, alguns eleitos do Grupo Municipal da CDU, sem recurso a microfone, 
interromperam a intervenção supra. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Interveio para pedir que mantivessem a calma porque, às vezes, ouvem coisas que não gostam e têm o 
direito de contrapor e pedir esclarecimentos, mas todos têm o direito de dar a sua opinião, pelo que devem 
ter um bocadinho de calma. Se alguém entender que aqui é usado algum termo ofensivo, deve fazer o 
favor de o referir, e onde é que ele não se integra no Regimento, e analisá-lo-ão. 

Em seguida, pediu ao senhor Presidente da Câmara para fazer o favor de continuar. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Disse que era a primeira vez que via alguém ofender-se por alguém dizer que ia falar a verdade, mas que 
fique claro que vai manter esta sua forma de estar e esta postura. 

Relativamente aos cartões, disse que se tratava de um procedimento definido na portaria. 
 
NOTA: Neste momento, e perante nova interrupção, dirigiu-se ao senhor deputado João Faim pedindo, 
educadamente, que cumprisse o Regimento e enquanto estivesse a falar o ouvisse, da mesma forma que, 
quando falou, esteve calma, serenamente e educadamente a ouvi-lo. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Voltando a responder, e desejando que a resposta fosse de contento, disse que o procedimento foi claro 
e objetivo, foi dada indicação para que quem entre no município se identifique, e a quem acedeu, e acede, 
aos Paços do Concelho, para reunir com o gabinete da Presidência, com o próprio, com os demais 
vereadores, ou com qualquer outro funcionário do município, é-lhe entregue pelo funcionário que está na 
portaria um cartão daqueles que diz visitante. Espera ter respondido, claramente, à questão. 
No que diz respeito à questão colocada pelo senhor João Figueiredo, relativamente ao documento, e para 
que não fique sombra de dúvidas, disse que é intenção do executivo, e já estão a desenvolver as peças 
para lançar concurso, para a construção do pavilhão da escola secundária da Baixa da Banheira, algo que 
disseram que iam fazer e vão fazer, e que não fique sombra de dúvida na cabeça de ninguém que é essa 
a opção deste executivo. 
Relativamente às portas de água, disse que se trata de mais uma situação que lhes caberá resolver no 
âmbito da sua conceção, porque é um questão que se levanta uma e outra vez, e vão ter que ver o que é 
que se está a passar com as portas de água, no sentido de resolver a questão. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU (sem recurso a microfone) 
Reiterou a sua pergunta porque quis saber se tinha sido solicitada a identificação a todos, ao PSD, ao 
Bloco de Esquerda, ao Chega, a toda a gente. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Disse que entendeu, pela resposta do senhor Presidente, que foram dadas instruções na portaria para 
todas as pessoas que sejam estranhas ao edifício, e que não consegue conceber que o tenham feito só à 
CDU.  

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Esclareceu que respondeu assim porque quis deixar claro na sua intervenção que era para todos. Todas 
as pessoas. Todos. Todos todas as pessoas, todos. E foi com surpresa que viu que essa sua afirmação, 
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clara e objetiva, suscitou dúvidas, mas não ia estar a fazer nomeações da delegação A, B ou C, porque 
disse todos. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Pediu que, sobre isto, lhe permitissem, até para responder ao que foi dito pelo senhor deputado municipal 
João Figueiredo quanto ao facto de não haver cartões porque não tinha havido necessidade, porque acha, 
sinceramente, que há essa necessidade e acha que todos os eleitos identificados através do cartão devem 
ter, naturalmente, livre acesso às instalações do município. Quis ainda deixar bem claro que, como 
Presidente da Assembleia, tem um gabinete que colocou, desde já, à disposição de qualquer deputado, de 
qualquer partido, bastando para o efeito que lhe comuniquem, naturalmente, que pretendem lá ir e que 
querem lá reunir, e se não estiver lá, até porque não está lá todo o tempo, está à disposição, seja de que 
partido for. E essa é uma das coisas que quererá reivindicar no futuro, que possam haver mais espaços 
para gabinetes de trabalho de todos os partidos políticos com representação na Assembleia Municipal. 

Quanto à identificação, como já disse, debateu-se logo desde a primeira hora pelo cartão quando soube 
que não eram feitos há vários anos, portanto, há vários mandatos que não existiam, e porque foi deputado 
municipal em 2001 e, nessa altura, teve um cartão, levou-o à Câmara Municipal para o mostrar, tal como 
também quando foi vereador, em 1989, tinha cartão identificador. Acha que essa é uma prática correta, 
que a Câmara reconheceu e que os seus serviços estão a tratar, esperando que seja o mais depressa 
possível. 
Em seguida, deu a palavra aos deputados municipais entretanto inscritos. 
 
Deputado Municipal Miguel Canudo do GMCDU 
Disse que ia tentar ser claro ao fazer aqui alguma apreciação porque, de facto, quem está a gerir, neste 
momento, a Câmara não são os comunistas. É claro que não são os comunistas. E isso tem a ver com o 
comportamento, com a forma de fazerem política. Não são todos iguais. O Partido Socialista, bem, ganhou 
as eleições, está a seguir um caminho em que os métodos e aquilo que está a desenvolver foi a sua opção. 
Passaram cento e vinte dias, já foram acusados de muita coisa, foram levantadas suspeitas à gestão 
anterior e aos quarenta e cinco anos anteriores e, de facto, a política não é igual para todos, ou seja, a 
forma de fazer política é diferente. Seguiram um caminho, e pediu desculpa ao senhor Presidente por 
utilizar este termo, de alguma suspeição, de alguma calúnia, de levantamento de alguns problemas que 
são inerentes ao método de trabalho que cada um tem, métodos de trabalho esses que passam, e muito 
bem, pela substituição de pessoas, pela substituição de diretores, pela substituição de trabalhadores, por 
comportamentos com os delegados sindicais e os sindicatos. Tudo é diferente. Os métodos são diferentes. 
E com direito, e com a razão que lhes assiste, com maioria absoluta, ou melhor, maioria relativa, com os 
acordos que fizeram ou que não fizeram, mas tudo dentro da legalidade, tudo dentro da razão e estão a 
seguir o caminho e aquilo que lhes parece que é o melhor. 
A CDU, nas eleições, foi punida, o veredito do povo da Moita foi dizer “CDU basta, vamos para outro”, 
portanto, já foram aí condenados e agora estão, permanentemente, a ouvir, e este é o caminho, que já 
fizeram queixa à Inspeção do Trabalho e à inspeção do não sei quantos, que já fizeram queixa ao Tribunal 
de Contas, que já foi já apresentada queixa na judiciária. Agora vão todos, calmamente, aguardar pelo 
resultado dessas intervenções e depois cada um irá tirar as suas conclusões, aqueles que acusaram e 
aqueles que foram acusados. E, de uma forma clara, serena e tranquila, essa condenação terá que ser 
feita, ou a uns, ou a outros, porque vão ver o que é que o Tribunal de Contas vai dizer, vão ver o que é que 
a inspeção vai dizer, vão ouvir o que é que a judiciária vai dizer. A partir de agora, calmamente, porque 
todos têm conhecimento, e mais uma vez aqui foi repetido, do caminho que está a ser seguido por este 
executivo, vão aguardar serenamente. 
Sobre a Quinta do Mião, novamente, é preciso clarificar que foi um projeto que teve início na Câmara do 
Barreiro e na Câmara da Moita e que, na altura, com aquilo que tinham, com as leis que tinham sobre os 
animais e sobre aquilo que existia, foi um projeto que entendem que valeu a pena, valeu a pena fazê-lo 
executá-lo e realizá-lo. Em abono da verdade, também quis dizer que no início da abertura da Quinta do 
Mião tivera por parte da brigada do ambiente da GNR, um pedido de intervenção no concelho, intervenção 
essa que teve reportagens televisas, de maus tratos de animais e que era necessário intervir e guardar 
aqueles animais. Essa intervenção foi feita pela GNR no concelho e teve como conclusão o resgate de 
cerca de quarenta e poucos animais que foram colocados na Quinta do Mião à guarda do tribunal, porque 
foi uma intervenção que teve caráter judiciário, e foi aí que a GNR atuou e acharam por bem acompanhar 
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essa intervenção. Como devem imaginar, uma estrutura como aquelas em que, logo de início, apanharam 
cerca de cinquenta animais só do concelho, teve implicações no percurso e no desenvolvimento da Quinta 
do Mião e daquilo que se estava a fazer. 

Entretanto, também democraticamente, as coisas no Barreiro mudaram, também aí para o Partido 
Socialista, e a ligação ao Partido Socialista e aos eleitos da Câmara do Barreiro foi a melhor, com lisura, 
honestidade, transparência, educação, nunca se ofenderam, quer com o senhor Presidente da Câmara, 
quer com os seus vereadores. Teve uma relação excecional com a senhora vereadora Sara e com o seu 
gabinete, que tinha a responsabilidade de gerir a Quinta do Mião, porque a responsabilidade pelo Conselho 
de Administração cabia , alternadamente, um mandato ao Barreiro, um mandato à Moita e, 
democraticamente e tranquilamente, o Barreiro, propôs à Câmara da Moita continuarem a ser eles o 
administrador e a gerir a Quinta do Mião, e porque nada lhes dizia para não aceitar, assim o fizeram, e 
fizeram quatro anos de excelente trabalho com a Quinta do Mião e com os eleitos da Câmara do Barreiro. 
O Conselho Fiscal funcionou, a Assembleia Geral funcionou, portanto, não houve nenhuma ilegalidade, 
nem há nenhuma suspeição sobre a Quinta do Mião, e se houver terão que ir ver qual é a origem dessa 
suspeição e se há aqui algum motivo. 
Em relação às contas, disse que foram sempre feitas de uma forma clara, a Câmara da Moita pagou o que 
tinha que pagar, o Barreiro pagou o que tinha que pagar, acertaram contas, fizeram as contas todas e a 
Câmara da Moita não deve mais do que aquilo que é a sua participação na Quinta do Mião. Não é dizer 
“pois lá temos que pagar”, porque pagam como pagaram sempre. Efetivamente, e também para a verdade 
dos factos, não houve nenhuma decisão escrita de que era enquanto a Moita não tivesse a sua Quinta do 
Mião, porque a proposta era manter Quinta do Mião Barreiro e Quinta do Mião Moita, mas houve, entre as 
câmaras, o entendimento que os animais teriam, obviamente, que ficar na Quinta do Mião do Barreiro. 
Não havia alternativa porque a Moita não tem condições, e mais, reiterou, porque alguns animais daqueles 
que lá estão há anos ainda estavam à guarda do tribunal, e isso não se altera de um dia para o outro. Não 
é em cento e vinte dias que isso se altera, é possível, mas a informação que tem, e que tinha na altura, é 
que mantiveram um veterinário do município a trabalhar lá, as condições de trabalho são aquelas que têm, 
a ligação entre trabalhadores nem sempre é pacífica, mas a ligação entre os vereadores da Câmara da 
Moita e os vereadores da Câmara do Barreiro sempre foi a melhor. 

Sobre o projeto da Quinta do Mião da Moita disse que, efetivamente, desenvolveram um projeto, e o projeto 
que está desenvolvido tinha tudo. Em certa altura, e não sabe se isso foi dito aqui pelo anterior Presidente 
de Câmara, o projeto estava em novecentos mil euros, novecentos e cinquenta mil euros, e decidiram parti-
lo e fazer em duas fases, e isso foi dito, foi dito que iam fazer em duas fases. Em relação aos esgotos, 
disse que existe um nicho de empresas ao pé do cemitério que tem ligação à rede de esgotos e, na altura, 
pensaram fazer a ligação ali porque era o sítio mais próximo que tinham, depois foram surgindo outras 
alternativas, como estações elevatórias, fossas, que foram logo retiradas na altura do projeto porque não 
fazia sentido, e era esta a intenção. Este novo executivo agarrou o projeto, com certeza, reformulou-o, ou 
quer, pelo menos ficou com essa ideia, portanto, que o realize, porque são já cento e vinte dias de trabalho, 
muito empenho, muita dedicação, e só espera que, quando se levantam calúnias ou se tenta levantar 
suspeições, que aguardem pelo resultado dessas suspeições. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Quis dizer que, em sua opinião, o debate político deve procurar, realmente, ter a maior elevação e que o 
debate político não impede alguém que se sinta ofendido na sua honra de recorrer aos tribunais comuns 
se sentir difamação. Quem está no poder, tem realmente o direito, porque sabe o que é que se está a 
passar, de também usar os meios que estão à sua disposição. O estado democrático tudo isto permite e 
têm, realmente, que ouvir e, às vezes, custa um bocado. O tom poderá ser um pouco mais moderado, as 
coisas, muitas vezes, podem-se dizer de maneiras diferentes, mas é importante que se respeitem porque 
estão aqui a debater assuntos que interessam ao concelho, que interessam aos munícipes que os estão 
a ouvir lá em casa, e a verdade é como o azeite, virá sempre ao de cima. 
Em seguida, deu a palavra aos deputados municipais entretanto inscritos. 
 
Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 

Disse que não se queria alongar muito, e que nem estava sequer a pensar intervir porque a Assembleia 
era demasiado pacífica, no entanto, quis deixar aqui dois ou três reparos que pensa serem importantes. 
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Relativamente à intervenção do deputado municipal, ou do membro da Assembleia Miguel Canudo, disse 
que ficou satisfeito com a sua intervenção, pensa é que ela foi feita num palco completamente diferente 
daquele que deveria ser, porque essa conversa, provavelmente, seria adequada para ter numa passagem 
de poderes, também ela adequada. Toda essa história, todo esse historial acerca da Quinta do Mião, 
provavelmente, num bom passar de pasta, devia ter sido esse o local ideal, não aqui a maçá-los com todos 
estes pormenores, até porque, até agora, com toda a franqueza, não viu qualquer suspeição sobre a Quinta 
do Mião que não tivesse a ver com alguma incapacidade na gestão da obra que está prevista, do projeto 
que está previsto, nomeadamente, a questão dos esgotos e todas essas situações, portanto, não lhe 
parece que haja aqui qualquer tipo de ofensa ou qualquer tipo de suspeição. 
Quis também dizer que percebe a tentativa de ocupação de palco por parte da bancada da CDU, e aquele 
escândalo aparente por causa da linguagem que aqui se usa. No seu caso pessoal, e está perfeitamente 
à vontade para dizer isso, há uns tempos, usou aqui uma palavra que foi escandalosa, o tal cinismo, 
quando disse que havia algum cinismo numa intervenção, e até pediu desculpa por isso, mas quis recordá-
los que o Secretário-Geral do PCP, por acaso, no dia a seguir disse, exatamente, o mesmo do Presidente 
da República, que ele tinha usado numa intervenção “um cinismo político que não lembrava a ninguém”. 
Diria que, no debate político, é preciso todos terem a capacidade, e têm, porque é evidente que todos 
fazem um bocadinho de teatro quando querem empolar e querem conquistar o tal palco, porque esta 
história de isto agora passar lá para fora é uma chatice, nalguns aspetos, faz com que sejam maçudos, faz 
com que inventem problemas onde eles não existem, portanto, o debate político é este mesmo, a 
linguagem no debate político é esta mesmo, e não percebe qual é o escândalo que aqui se verifica 
nalgumas intervenções, aquele zoar de fundo, que parece que estão todos aqui a bater uns aos outros. 
Não é nada disso que se passa aqui. 
O senhor Presidente pode ter, nalgumas intervenções, um ar um pouco mais ou chateado, é evidente, 
porque encontrou algumas surpresas que, provavelmente, não são agradáveis e que, talvez num correto 
passar de pasta, metade das situações que aqui levanta com muita preocupação, e algo incomodado, 
provavelmente, não existiriam, mas o que é facto é que não houve esse passar de pastas, não houve esse 
esclarecimento. Se o membro da Assembleia Miguel Canudo, e todos os outros que fizeram parte do 
anterior executivo, tivessem a preocupação de passar convenientemente todas as pastas, muito 
provavelmente uma boa parte de tudo o que aqui se passa agora não se passaria. Agora não podem 
considerar um escândalo, nem nenhuma situação anormal, andarem aqui durante mais algum tempo a 
passar algumas culpas, naturalmente. É evidente, isso é normal. Se a CDU ganhar as eleições daqui a 
quatro anos, que não aconteça, mas se isso acontecer, é evidente que vão ter a bancada da CDU a acusar 
o PS de uma série de outras situações, e não há qualquer anomalia. Conhecem-se há muitos anos, e é 
evidente que não somos todos iguais, e ainda bem, porque estavam bem arranjados, portanto, essas 
aparentes representações que aqui se fazem, esse ar teatral, e pediu desculpa, mas não estava a 
encontrar outro termo, o fazerem aqui um pouco de teatro à volta das suas intervenções e ficarem 
fingidamente escandalizados por alguns termos que aqui se utilizam, não passa com a facilidade que estão 
a pensar que vai passar. 
Sobre a questão dos estilos, disse que as pessoas, lá em casa, julgaram os estilos no passado dia 26 de 
setembro e daqui a quatro anos também vão julgar, portanto, não fiquem preocupados, nem fiquem muito 
empolgados com o apelar a essa diferença de estilos, porque o estilo da CDU, esse, já foi reprovado, agora 
vão ver se este estilo, eventualmente, será ou não. 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que ia repetir uma frase que o seu camarada Miguel Canudo acabou de dizer, que não são mesmo 
todos iguais, porque não estão aqui a fazer teatro. Estão aqui a levantar aquelas questões que lhes 
aparecem no decorrer das suas funções enquanto membros desta Assembleia e que, por isso, as tentam 
colocar aqui com a maior elevação, de modo a tornar os trabalhos não só mais agradáveis como também 
mais produtivos. Estão aqui a perder tempo com um conjunto de declarações que seriam perfeitamente 
evitadas se o tom com que algumas declarações são feitas, fosse outro, e é exatamente isso que estão a 
dizer, que não são todos iguais. 
Mas, pediu a palavra mais uma vez, porque o senhor Presidente insistiu em não responder à questão que 
lhe foi colocada. Sabem que foi opção deste executivo construir o pavilhão da escola secundária da Baixa 
da Banheira porque lhes foi dito na reunião do estatuto do direito à oposição e foi-lhes dito aqui na 
discussão das Grandes Opções do Plano, a grande questão é que o documento que está disponível no site 
da Câmara fala não só no pavilhão da escola secundária da Baixa da Banheira, mas também no pavilhão 
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da escola EB2/3 Mouzinho da Silveira da escola, e sobre isso o senhor Presidente não respondeu, 
portanto, não sabem se o que lá está é um erro ou se há a perspetiva de ser construído mais um pavilhão. 
Até supôs que tivesse sido um erro, dado o código da rubrica ser, exatamente, o mesmo, e era sobre isso 
que gostava que o senhor Presidente respondesse, e sem qualquer drama, porque erros todos fazem. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Antes de passar a palavra ao próximo deputado inscrito, até porque também lhe tinham feito chegar 
algumas lamentações pela forma como estava a decorrer a sessão, disse achar que isto é a democracia. 
Estão aqui para discutir e para falarem, estão dentro do horário e quem não gostar que mude de sítio. As 
pessoas que estão aqui representam posições políticas e é este o sítio, a casa da democracia em termos 
municipais, pelo que lamenta muito, mas estando dentro dos prazos, e uma vez que o Regimento não tem 
tempos de limite, a não ser o tempo global, o Presidente não pode fazer outra coisa, não pode cortar a 
palavra a ninguém. Lamenta muito, porque algumas pessoas gostariam que, se calhar, fizesse como o 
Presidente da Câmara de Setúbal e ameaçasse pôr alguém na rua, ou coisa assim, mas isso não faz, 
realmente, isso não faz. 
 
Deputado Luís Morgado do Grupo Municipal do BE 
Foi eleito, tal como os presentes, no mesmo dia para esta Assembleia, e já por várias vezes, em vários 
mandatos. Sempre pertenceu a organizações minoritárias, logo, nunca teve aquele prazer do impante da 
vitória. Se calhar, por isso, fica-lhe alguma escola de humildade perante estas situações. 
Estar numa Assembleia destas na luta política, para si que nunca teve louros com isso, foi mesmo luta 
política e nunca se fez à vidinha, logo, é uma carga de trabalhos ouvir tantas generalidades, como frases 
como “quem não está bem dê de frosques”, ou como “fazemos todos teatro”, porque não se revê nisso. E 
isso, e essas caracterizações, não ajudam a um órgão autónomo que é uma Assembleia Municipal. Não 
ajudam, e o senhor Presidente deve ajudar a isso, a que ele que seja, de facto, um órgão autónomo, 
soberano, e o senhor Presidente da Mesa da Assembleia, quando dá a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara, está a convidá-lo, está a solicitar que fale para a Assembleia. 
Dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara, bem como a qualquer vereador, disse que ia, exatamente, 
repetir algo que noutra ocasião, disse ao senhor Rui Garcia, anterior Presidente, que ele não tinha o direito 
de dar recados a ninguém, mas que estava a dizer diretamente ao senhor Presidente da Assembleia por 
ser quem deve coordenar, porque o Presidente da Mesa e é o garante do funcionamento democrático, e 
passa por aí, não por já estar preocupado, numa futura discussão dos regimentos, em se controlar ou não 
o tempo. 
 

Deputado Humberto Rosa do Grupo Municipal do PS 
Disse que há pouco ouviu a sua camarada do Partido Socialista relatar queixas da Amarsul, mas uma vez 
que têm aqui uma pessoa da CDU que está na administração da Amarsul, julga que terá hipótese e que 
terá todas as condições para contribuir para o melhoramento da qualidade do serviço.  
Quis também elogiar os serviços da Câmara por terem substituído aquelas luminárias junto ao centro 
comercial, nas traseiras do banco Santander Totta, e por terem lavado o chão, uma vez que aquela calçada 
nunca tinha sido lavada. 
Quanto ao cartão para entrar nas instalações da Câmara, disse que já lá foi duas ou três vezes e também 
teve que levar o cartão pendurado ao pescoço. 
Relativamente aos comportamentos disse que, certamente, os senhores deputados da CDU já se 
esqueceram aquilo que faziam aos deputados do Partido Socialista no último mandato. 
Por último, e em relação à Quinta do Mião, disse que o que o Partido Socialista referiu, na voz do senhor 
Presidente da Câmara, é que a obra vai ser feita por seiscentos mil euros e não por um milhão de euros, 
como disse o senhor deputado Miguel Canudo. 
 

Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Em resposta ao senhor deputado Luís Morgado, porque foi diretamente visado, disse que não devia ter 
entendido o contexto em que o disse, porque o que disse foi que se alguém estava incomodado por haver 
muita discussão, para mudar de sítio, porque este é um sítio para discussão. Foi apenas nesse sentido, 
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porque há quem queira que o Presidente mande calar as pessoas, mas o Presidente não faz isso, é 
independente. Nesse aspeto, cumpre a sua missão com independência. 
Em seguida, deu a palavra aos deputados municipais entretanto inscritos. 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que achava que seria desnecessário reafirmar aqui, e crê que o senhor Presidente da Câmara 
acabou de dizer que entrou em contato com a Amarsul, com quem tem a competência da recolha dos 
resíduos separados no concelho e na península de Setúbal, para as questões que foram colocadas aqui 
pela senhora Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, mas é , 
exatamente, esse o procedimento que deve ser feito, já que todos aqui têm atividades profissionais, ou 
outras, e estão aqui enquanto membros desta Assembleia Municipal e não em representação de nenhuma 
outra instituição, a não ser os senhores presidentes de junta, porque esses sim, estão cá enquanto 
presidentes de juntas ou de uniões de freguesias, e o próprio está cá enquanto membro da Assembleia 
Municipal. 
A Amarsul é uma entidade em que 51% é do grupo EGF, uma entidade que agora é privada, porque foi 
privatizada, há uns anos atrás, contra a vontade dos municípios. No seu Conselho de Administração estão, 
neste momento, seis elementos, porque o PS não quis assumir um dos elementos, portanto, desses seis 
elementos, quatro são nomeados pela entidade privada EGF, e dois são nomeados pelos municípios. 
Poderiam ser três, e os municípios poderiam ter mais força para serem defendidos do interesse da 
entidade privada que, naturalmente, quer maximizar as suas vantagens, mas, infelizmente, os municípios 
liderados pelo PS entenderam não nomear um seu representante no Conselho de Administração da 
Amarsul, daí que estejam todos pior defendidos em relação àquilo que é o interesse privado daquela 
empresa. 

 
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 
Respondendo, de forma simples, à pergunta colocada pelo senhor João Figueiredo, para terminar, e uma 
vez que ele fez a pergunta e, ao mesmo tempo, deu a resposta, disse que não lhe aprazia dizer mais nada 
sobre a situação. 

Relativamente àquilo que o deputado municipal Luís Morgado aqui trouxe, disse que traz e continuará a 
trazer aqui um conjunto de questões com as quais, infelizmente, foi confrontado e manifestou, desde já, a 
sua disponibilidade para ceder a informação a que teve acesso a qualquer elemento de qualquer uma das 
bancadas aqui presentes porque, não querendo passar o recado a ninguém, porque não é essa a sua 
missão, longe disso, humildemente, não é isso que pretende aqui fazer. Aquilo com que se comprometeu 
foi, como já aqui foi falado pelo senhor deputado municipal Miguel Canudo, que seguiriam um caminho 
próprio, e é esse o caminho que vão seguir, que é o caminho da verdade e da transparência. 
E, no caminho da verdade e da transparência, dar acesso à informação a quem a queira consultar, por 
isso, se algum dos membros quiser, poderá consultar alguns dos processos que manifestaram ser 
irregulares, em que têm pareceres jurídicos já emitidos sobre alguns e têm os dos técnicos superiores da 
Câmara Municipal da Moita, que já se pronunciaram sobre os mesmos e que, com toda a transparência, 
explicarão porque é que os procedimentos e os processos estão irregulares, porque é que não podem 
pagar algumas faturas, porque é que alguns contratos são nulos, mas explicarão a qualquer um dos 
presentes, se assim pedirem. Esta casa serve para escrutinar a Câmara Municipal, neste caso, o executivo 
municipal, o trabalho que fazem diariamente, e estão disponíveis para isso, quer para o trabalho que vem 
de trás, quer para o seu trabalho atualmente, e não tem aqui qualquer reserva. 
Para responder ao deputado municipal António Costa, deixou aqui uma garantia clara, não para daqui a 
quatro anos, porque espera que o trabalho do executivo seja reconhecido, permaneça e continue, mas 
para deixar claro que qualquer que seja a pessoa que, num futuro, venha a entrar em contato com qualquer 
um dos seus procedimentos, não encontrará irregularidades, porque pugnam pelo cumprimento da 
legalidade. Às vezes, e já tem dito isso em reuniões em que estão a trabalhar, apetecia-lhe, e, se calhar, 
era mais fácil seguir o caminho mais curto, mas o caminho mais curto não garante a legalidade. Então, 
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quer goste, quer não goste, não é esse caminho que vai seguir, vai seguir o caminho que é o correto, 
porque prefere dar trabalho ao gabinete jurídico à priori, antes, do que dar depois dos factos consumados. 
Prefere dar trabalho aos técnicos antes de elaborarem os procedimentos do que depois para tentarem 
arranjar maneira de resolver procedimentos que, às vezes, não dão, pura e simplesmente, para resolver. 
E é este o caminho que esta Câmara, que este executivo eleito decidiu seguir, e é por isso que todos os 
dias dorme descansado. 
Perante outras coisas que aqui foram enunciadas disse que não tinha mais nada a dizer e quis deixar claro 
que estas questões não se esgotam e que existem outros procedimentos e outras ações que podem 
desenvolver no tempo, pelo que estará disponível, aqui como em qualquer outro momento, sempre que 
seja necessário. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, António Duro 
Agradeceu ao senhor Presidente, a quem registou um tom mais moderado que, pelos vistos, vai agradar 
mais a algumas pessoas, e disse que acha que todos devem, realmente, pautar as suas intervenções pelo 
maior respeito por todas as partes, e certamente isso foi feito. Acha que foi um debate bastante produtivo, 
bastante interessante, que haverá novos capítulos, mas é disso que é feita a vida democrática do país e, 
concretamente, do município, e muitas coisas mais virão a saber. 
Por último, e uma vez que já algumas pessoas lhe perguntaram porque é que ainda não tinham sido pagas 
as senhas de presença, atendendo ao facto de terem sido eleitos em outubro e já estarem em fevereiro, 
disse que lhe foi explicado que houve mudanças com vista à simplificação do processo, mas também 
porque, entretanto, houve várias pessoas com problemas com Covid. Todavia, e apesar de ainda faltar três 
ou quatro deputados municipais indicarem o seu IBAN para proceder às transferências, pensa que na 
próxima semana o valor correspondente às senhas de presença será transferido, incluindo esta, portanto, 
salvo erro, serão cinco as sessões realizadas desde a tomada de posse, com a primeira reunião de 
funcionamento, a eleição para a AML, a sessão extraordinária, a primeira reunião desta sessão e a de hoje, 
que serão, brevemente, pagas. 
 
Deu por terminada a ordem do dia e pediu 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. 
 
 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e três horas e quarenta e cinco 
minutos do dia onze de fevereiro de 2022. 
 

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. 


