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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0003/XIII/2022 

Sessão Ordinária de 29/04/2022 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município da Moita, realizou-se uma 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 - Ata nº02.21 – XIII Mandato – Sessão extraordinária de 26.11.2021; 
3.2 - Relatório e Contas do ano de 2021; 
3.3 - 2.º Revisão ao Orçamento Plurianual; 

3.4 - Projeto de Regulamento de Organização dos Serviços do Município da Moita; 
3.5 - Contratos interadministrativos de delegação de competências do município da Moita nos 

agrupamentos de escolas; 
3.6 - Redução parcial e excecional das taxas inerentes à emissão de licenças especiais de ruído, 

durante o período da Feira de Maio e Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem de 2022; 

3.7 - Adesão da Assembleia Municipal da Moita à ANAM – Associação Nacional das Assembleias 
Municipais; 

3.8 - Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação “Moita-Percursos de Igualdade” 2022-
2025; 

3.9 - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais - isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais – Requerente: Ricardo Manuel da Silva Taveira; 

3.10 - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais - isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais – Requerente: Cláudia Maria Martins Alves; 

3.11 - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação 
Urbana para efeitos de benefícios fiscais - isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais – Requerente: Tomaz e Cordeiro, Lda.; 

3.12 - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Em virtude do Presidente da Assembleia Municipal, António Duro, ter pedido a sua substituição, por 
motivos de saúde, informou que lhe cabia a si substituí-lo e dirigir esta Assembleia. 

 
Para proceder à constituição da Mesa, em face da ausência de um dos seus membros, e em conformidade 
com o nº4 do artigo 15º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, designou a deputada municipal 
Ana Rita Condeço Neto para a composição da Mesa. 
 

Em seguida, informou que o deputado municipal Rui Manuel Soares Proença, eleito pela lista do Partido 
Chega, concorrente às eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021, e que entretanto se desfiliou, 
apresentou um pedido de renúncia ao mandato, o qual, em conformidade com o nº2 do art. 7º do 
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Regimento, será apreciado pelo plenário na próxima sessão. Nessa sequência, foi convocado o eleito 
seguinte da lista do Partido Chega, Ana Isabel Pinto Pereira, que passa a membro efetivo deste órgão, que 
pediu a sua substituição nesta sessão, sendo substituída por João Paulo de Sousa Silva Gaspar, eleito pelo 
Partido Chega, que comunicou à Mesa da Assembleia Municipal que se desvinculou definitivamente do 
Partido Chega, e que exercerá o seu mandato na presente sessão como deputado independente. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

- Eduardo Jorge Meruje Teixeira foi substituído por Maria Teresa Lésico de Jesus 
- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Rui Pedro Neto Garcia 
- Miguel Francisco Amoêdo Canudo foi substituído por Ana Cristina Antunes da Costa Marques Ribeiro 
- António José Gonçalves Duro foi substituído por Carlos Gualberto da Silva Rodrigues 
- Ana Isabel Pinto Pereira foi substituído por João Paulo de Sousa Silva Gaspar 

- João Daniel Baião de Brito Apolónia foi substituído por Susana Isabel Horta Martins 
- Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Artur Jesus Afonso Varandas, foi substituído pelo 

Secretária daquele Órgão, Maria João Pereira Luz Fatia 
 
 

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 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. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Não houve intervenção do público presente. 

 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Informou que, de acordo com a informação emanada do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal, bem 
como parecer da CCDR sobre Grupos de Deputados Municipais Independentes, remetida aos líderes dos 
Grupos Municipais, os deputados municipais Rui Proença e Bruno Mendes, eleitos pelo Partido Chega e 
que, entretanto, se desfiliaram, conforme foi comunicado na sessão extraordinária realizada em 18 de 
março de 2022, não poderão constituir um grupo municipal, no caso, o denominado “Cidadãos Pela Moita” 
como era sua intenção, e que deverão manter o estatuto de independentes no decurso do seu mandato. 
Por essa razão, propôs ao plenário, uma vez que na minuta da ata aprovada por unanimidade na sessão 
extraordinária de 18 de março, a decisão de voto dos referidos deputados consta enquanto membros do 
então denominado “Grupo Municipal Cidadãos Pela Moita”, que aceitasse, aquando da elaboração da ata 
final, que passe a constar, individualmente, a decisão de voto do independente Rui Miguel Soares Proença 
e do independente Bruno Miguel Mosteias Mendes, ficando assim corretamente referida a identificação 
dos deputados municipais independentes em causa, o que foi aceite pelo plenário da Assembleia. 
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Em seguida, informou que deram entrada na Mesa da Assembleia os seguintes documentos para 
discussão, apreciação e votação: 
 

A - Voto de Pesar pelo desaparecimento de Staline de Jesus Rodrigues, de João José de Almeida e de 
António José Presumido, apresentado pela Mesa da Assembleia Municipal; 

B - Voto de Saudação “Ao 25 de Abril e 1º de Maio”, apresentado pelo Grupo Municipal do BE; 
C - Moção “A paz é a única solução para a guerra na Ucrânia”, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU; 
D - Saudação “1º de Maio”, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU; 

E - Saudação “Ao 25 de Abril”, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU; 
F - Saudação “Ao 1º de Maio”, apresentada pelo Grupo Municipal do PS; 
G - Moção “25 de Abril de 1974”, apresentada pelo Grupo Municipal do PS. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Apresentou um Voto de Pesar pelo desaparecimento de Staline de Jesus Rodrigues, de João José de 
Almeida e de António José Presumido. 
 
“A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 29 de abril de 2022, apresenta um voto de pesar pelo 
desaparecimento de: 

• Staline de Jesus Rodrigues nascido a 17 de outubro de1932 e falecido a 1 de abril de 2022 aos 89 anos. 
Staline como era conhecido foi um lutador contra a ditadura, pela liberdade e por eleições livres, luta 
essa que o levou por 3 vezes às prisões da ditadura fascista (Aljube, Caxias, Forte de Peniche e prisão 
do Porto) onde foi submetido a torturas várias. 
Foi e será sempre no nosso Concelho uma referência no combate à ditadura fascista. 

Por vontade popular, foi Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal da Moita em 25 
de Abril de 1974.  
Foi membro desta Assembleia Municipal durante vários anos integrado em Listas do PCP e do PS, tendo 
sido eleito a última vez para o mandato de 2013/2017 com 81 anos. 
Reconhecido pelo nosso país como defensor de “méritos excecionais na defesa da liberdade e da 
democracia”. 
Ao seu carácter cortês e afável aliava uma postura de cidadão interventivo, empenhado, preocupado 
em acompanhar o evoluir da realidade social e política local, nacional e mundial, procurando perceber 
os fatores novos determinantes dessa evolução, fundamentais para perspetivar o futuro que ainda 
queria viver, sempre com a argúcia e frontalidade que o caracterizaram politicamente. 

• João José de Almeida – Falecido a 05 de abril aos 80 anos. 
Foi vereador da Câmara Municipal da Moita durante quatro mandatos e Presidente da mesma entre 
1997 a 2002 sempre como membro do PCP. 
Foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros entre 1988 e 1999 sendo principal 
impulsionador para a construção do Lar Abrigo do Tejo e mentor dos cursos de formação profissionais 
que contribuíram para a formação dos trabalhadores daquela instituição. 
Homem cordial de espírito fraterno exerceu os diversos cargos em que foi chamado a desempenhar 
funções com elevado sentido de responsabilidade e bem servir a comunidade 

• António José Presumido nascido a 2 de maio de 1930 e falecido a 22 de março aos 91 anos. 

Aos 11 anos deixou a Escola e foi trabalhar para a indústria corticeira. 
Aos 16 anos entrou na Companhia União Fabril. 
Após o 25 de Abril foi eleito para a Comissão de Moradores onde desenvolveu um trabalho unitário de 
grande valor. 
Foi o primeiro Presidente eleito na Junta de Freguesia da Baixa da Banheira. 

Homem desde sempre ligado ao movimento associativo popular exerceu funções de Vereador na 
Câmara Municipal da Moita no mandato de 1985-1989. 
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Uma referência e um exemplo para todos aqueles que querem estar na vida pública e servir as 
populações. 

O Concelho da Moita perdeu cidadãos solidários, interventivos e que representavam, quotidianamente, 
uma atitude de Cidadania para com os outros que publicamente reconhecemos. Às famílias enlutadas 
apresentamos os nossos pêsames. 
Caso seja aprovado, solicitam um minuto de silêncio em sua homenagem.” 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Disse que tinham uma adenda a propor ao voto de pesar e que, independentemente da sua aceitação, o 
voto será favorável, naturalmente, e que a bancada da CDU teve oportunidade de contactar a Mesa porque 
acham, pelas personalidades em causa, pela importância histórica para o concelho, que era muito 
importante que fosse a própria Mesa a apresentar, independentemente do direito que assiste a qualquer 
bancada apresentar os seus votos de pesar. Assim foi, no entanto, não queriam deixar de apresentar a 
referida adenda, porque pensam que repõe algo mais relativamente ao rigor histórico que aqui é plasmado 
neste voto de pesar coletivo que, naturalmente, merece a concordância da CDU. 

Relativamente ao senhor Staline Rodrigues, grande personalidade, aliás, são três grandes personalidades 
do concelho, isso é indiscutível, mas propõem acrescentar, onde refere “Staline como era conhecido foi 
um lutador contra a ditadura”, “Staline como era conhecido foi um militante comunista e lutador contra a 
ditadura”, porque foi nessa qualidade que ele foi preso e torturado antes do 25 de Abril. 
Percebeu também, na leitura do voto pesar, que o senhor Presidente em exercício, no caso do senhor João 
José de Almeida, o referiu como membro do PCP e CDU, e não tem nada contra que seja colocado, apenas 
quis referir que não estava escrito no voto de pesar. 
Relativamente ao senhor António José Presumido, propõem também, onde diz “Foi o primeiro Presidente 
eleito na Junta de Freguesia da Baixa da Banheira” acrescentar “eleito pelo PCP nas listas da APU, onde 
foi um dos impulsionadores de um largo conjunto de melhorias onde, até o 25 de Abril, faltava 
praticamente tudo”, e também onde refere “Homem desde sempre ligado ao movimento associativo 
popular exerceu funções de Vereador na Câmara Municipal da Moita no mandato de 1985-1989” 
acrescentar “como membro do PCP”. 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Informou que a Mesa, na qualidade de proponente do voto de pesar, aceitava as alterações introduzidas 
e 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 unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo catorze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, 
um do independente Bruno Mendes. 
 
 

Neste momento, os deputados da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 
silêncio em homenagem a Staline de Jesus Rodrigues, João José de Almeida e António José Presumido. 
 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Pediu ao Grupo Municipal do BE para proceder à apresentação do documento B. 
 
Deputado Luís Morgado do Grupo Municipal do BE 
“VOTO DE SAUDAÇÃO 
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AO 25 de Abril e 1º DE MAIO 
No nosso concelho comemorámos dignamente, no passado dia 25 de Abril com uma manifestação e uma 
sessão solene desta Assembleia 48 anos da revolução da liberdade e da luta por uma vida melhor e mais 
digna. 
Revolução que permitiu que oito dias após o 25 de Abril de 1974 depois décadas de repressão do Estado 
Novo no nosso concelho e no pais, foi com enorme alegria que o povo saiu à rua, homenageando os 
trabalhadores de Chicago que debaixo de forte repressão, a 1 de Maio de 1886, deram início à luta por 8 
horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso em Chicago. 

Nesse 1º de Maio de 1974 milhares de trabalhadores também marcaram o início de uma conquista de 
direitos até aí negados: o Estado Social, a Segurança Social, o direito a cuidados de saúde públicos, à 
educação, à habitação, o direito ao trabalho e ao salário, a luta pelo pleno emprego, o reconhecimento às 
férias e aos subsídios de férias, a proibição dos despedimentos sem justa causa e a instituição, pela 
primeira vez, do salário mínimo nacional.  

Foi após esta data que se consagraram ainda o direito à greve, à contratação coletiva e à organização 
sindical, bem como um novo movimento do trabalho ao nível das empresas, as Comissões de 
Trabalhadores (CT). 
48 anos depois, Portugal atravessa um período complexo, a par com desafios trazidos por mais de 2 anos 
de pandemia, que teve consequências para a economia e para os trabalhadores e trabalhadoras.  

Atravessamos, por isso um momento em que são necessárias respostas mais robustas à perda de 
rendimentos provocada pelo aumento da inflação, em particular nos preços dos combustíveis e energia, 
que tem tido um impacto brutal nos preços de bens essenciais.  
Por isso, assinalar o 1º de maio é também momento de exigir a melhoria das condições de trabalho, mas 
acima de tudo a valorização dos salários, tanto da função pública como do setor privado, porque a inflação 
irá rapidamente suprir os aumentos previstos. 
No nosso Município são preocupantes as situações das trabalhadoras e dos trabalhadores no desemprego 
que atingem 2 636 cidadãos dos quais 1 451 (55%) são mulheres. 
Assim, a defesa do emprego mostra-se determinante para a recuperação económica e social de todas e 
todos. Numa altura em que a invasão da Ucrânia faz antever uma grave crise económica que o capital 
sempre aproveita para reduzir os direitos dos trabalhadores, faz ainda mais sentido relembrar todos os 
direitos conquistados e defender todas e todos no direito a um emprego estável e a um salário digno. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 29 de Abril de 2022, delibera: 

1. Saudar o 25 de Abril e 1º de Maio e, neste, a coragem de todos os homens e mulheres que exigem 
dignidade, defesa da democracia e de desenvolvimento pelo progresso social, defesa do emprego, 
salário e pensões e de serviços públicos de qualidade. 

2. Saudar os trabalhadores e as populações do concelho que em defesa da nossa saúde asseguraram 
e asseguram serviços públicos como o SNS, a recolha do lixo, bem como os que garantiram a venda 
de bens essenciais, os transportes, o correio, a limpeza e manutenção das estruturas e a escola 
pública na garantia de alimentação de emergência; 

3. Apelar á unidade dos trabalhadores de todo o mundo contra os imperialismos que nos arrastam para 
guerras cujas principais vítimas são o povo e os trabalhadores em geral. 

4. Exortar a participação dos cidadãos do concelho nas comemorações do 1º de Maio como forma e 
prosseguimento da melhoria das condições de vida, de saúde, de trabalho e condições a ele ligado, 
nomeadamente a continuidade da melhoria do salario mínimo, a revogação da caducidade da 
Contratação Coletiva, a aplicação das normas que preveem o prolongamento da renovação 
automática das convenções na falta de acordo, bem como a reintrodução do princípio do tratamento 
mais favorável ao trabalhador nos CCT entretanto caducados. 

Os eleitos do Bloco de Esquerda” 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
Por não ter pedidos de intervenção submeteu o voto de saudação a votação. 
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Submetido o voto de saudação a votação, foi o mesmo aprovado por maioria com vinte e sete votos a 
favor, sendo quinze do PS, dez da CDU, dois do BE; quatro abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS, 
uma do independente João Gaspar, uma do independente Bruno Mendes. 

 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Grupo Municipal da CDU para proceder à apresentação do documento C. 
 

Deputado Rui Pedro Garcia do Grupo Municipal da CDU 
«Moção 
A paz é a única solução para a guerra na Ucrânia. 
Temos assistido nas últimas semanas a um agravamento da guerra na Ucrânia, ao abandono das partes 
envolvidas das conversações para a paz e a uma intensificação das ações militares russas no leste do país 
que abrem perspetivas de batalhas de grande escala em campo aberto na região do Donbass. Um 
desdobrar do conflito para uma situação de guerra de longa duração, com potencial para alastrar na região. 
Isto ao mesmo tempo que se acentua um envolvimento cada vez maior dos países da NATO no conflito. 
Multiplicam-se os envios de armamento de todos os tipos na ordem dos biliões de dólares. E na recente 
visita a Kiev o secretário de estado dos Estados Unidos, Lloyd Austin, enunciou os seus objetivos para 
guerra, “enfraquecer a Rússia”, denunciando o interesse dos EUA de usar a guerra na Ucrânia como uma 
guerra por procuração. Combater a Rússia usando a Ucrânia. 
Este acentuar do conflito afasta cada vez mais uma solução que traga a paz para o país e para a região. A 
subida da escalada da guerra vai conduzir apenas à destruição da Ucrânia, à morte de muitos milhares de 
pessoas e a deslocação de milhões de refugiados, bem com um aumento perigoso da confrontação entre 
potências com armamento nuclear. A possibilidade de uma guerra nuclear é um grande perigo para a 
humanidade, e a guerra da Ucrânia trouxe-a de novo para o campo das possibilidades. 
A guerra não interessa aos povos. E esta guerra não é do interesse do povo ucraniano, não é do interesse 
do povo russo e não é do interesse dos povos europeus. 
Urge a necessidade de iniciativas que contribuam para um processo de diálogo com vista a uma solução 
política para o conflito na Ucrânia, à resposta aos problemas de segurança coletiva na Europa, ao 
cumprimento dos princípios da Carta da ONU e da Ata Final da Conferência de Helsínquia. 
A solução não é a guerra, é a paz e a cooperação. Em defesa dos interesses e das aspirações do povo 
português e dos povos de toda a Europa, o Governo português deverá atuar de forma a favorecer o fim da 
escalada de confrontação e a facilitar uma solução negociada, dando consequência aos dois primeiros 
pontos do artigo 7º da Constituição da República Portuguesa: 
“1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito 
dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos 
conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação com 
todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade. 
2. Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de 
agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, simultâneo 
e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de segurança 
coletiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações 
entre os povos.” 
Só a paz é solução para a guerra na Ucrânia!  
Os eleitos da CDU 
Moita, 29 de abril de 2022» 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir e informou que, quem mais 
pretendesse intervir, manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram: 



   Página 7 de 46 

Deputado João Soeiro do Grupo Municipal do PS 
Começou por dizer que, realmente, se o Staline de Jesus Rodrigues estivesse aqui agora ficava 
envergonhado. O PCP não é dono do Staline e o Staline foi um democrata lutador contra o fascismo e, 
ainda em vida, mudou de opinião política. 
Disse ainda, que ficaram agora a saber que, afinal de contas, a culpa deste genocídio que está a acontecer 
não é de um invasor que foi a casa do vizinho partir aquilo tudo, matar as pessoas, afinal, a culpa é dos 
ucranianos, a culpa é do governo português, a culpa é de uma série de gente, é da NATO, menos dos 
assassinos que invadiram a Ucrânia e estão a fazer aquilo que estão a fazer. Isto vindo de onde vem, 
realmente, não o surpreende porque cada vez mais o PCP o surpreende menos, e aqueles que ainda 
acreditavam que o PCP , efetivamente, defendia valores, com esta moção, com certeza, estão muito 
desiludidos, e é lamentável porque é um desprezo pela vida humana, pelo que o conselho que dava às 
pessoas que têm este tipo de comportamento, era para irem até à Ucrânia, para se instalarem lá e serem 
bombardeados pelos russos, para verem se, efetivamente, aquilo é muito agradável, porque é capaz de 
ser melhor do que estar de férias aí num paraíso qualquer. 
 
Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Sobre esta moção, disse que aqui há tempos, a propósito de uma moção parecida, aliás, este chorrilho de 
moções acerca da guerra da Ucrânia é curioso, ou melhor, é revelador da desorientação que reina no PCP 
relativamente a esta matéria, e sabe que é difícil e que o PCP não sabe bem o que é que há de fazer com 
isto, e não é fácil gerir esta situação, e, há uma ou duas assembleias atrás, quando falou do Holodomor, 
tinha preparado umas notas que não referiu na altura, mas que, sem dúvida, vai ter que referir agora. 
Também não vai fazer considerações acerca do ridículo da moção, e do conteúdo, mas apenas tentar 
desmontar esta ridícula, ou quase ridícula, referência à NATO no conflito e a esta intervenção do secretário 
de estado americano a Kiev, recordando que os Estados Unidos são um país que existe há cerca de 
duzentos anos, não pode precisar com rigor, e a NATO existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. 
Dessas notas que tinha recolhido a propósito de uma moção parecida que o PCP apresentou, e que têm a 
ver com documentação histórica, não inventou nada, como devem calcular, sobre como é que se montou 
este palco para o conflito que se verifica hoje na Ucrânia, disse que ia ler algumas passagens, improvisar 
outras, mas este conflito entre a Rússia e Ucrânia remonta há mais de mil anos, há mais de mil anos, vem 
desde 988, portanto, é curioso, quando se refere a NATO e os Estados Unidos neste processo. É evidente 
que poderá haver algum aproveitamento, como é lógico, nos tempos atuais, de vários países e de várias 
forças e, com certeza, existem interesses fortes misturados com tudo isto, mas porque o conflito entre os 
russos e os ucranianos vem desde 988, ou seja, há mais de mil anos, é preciso serem rigorosos e é preciso 
referir estes factos históricos que não podem ser negadas nem escondidos. 
A Ucrânia, um país que têm que considerar mártir, realmente, mãe da Rússia, porque foi lá que tudo 
começou com o grã Príncipe de Kiev quando aceitou, na altura, a fé cristã ortodoxa e foi batizado, repare-
se, na cidade de Khersoneso, na Crimeia, e foi a partir daqui que tudo começou. Aludindo a este momento, 
Putin declarou, recentemente, que os russos e os ucranianos são um só povo, e com isto quis dizer que 
este é o motivo do conflito atual. Ele quer e faz questão que os russos e os ucranianos, apesar de serem 
dois povos, sejam apenas um só povo, e que quem mande, naturalmente, seja o velho Império Russo. 
Tentando abreviar, porque as notas são algumas, referiu-se às sucessivas invasões à Ucrânia nos últimos 
dez séculos, ainda nem os Estados Unidos, nem a NATO sonhavam sequer nascer, quando, em 1793, e 
pediu desculpa por estar a ser um pouco exaustivo, mas é preciso repor a verdade histórica, a margem 
direita ocidental da Ucrânia foi anexada pelo Império Russo, o que dá para perceber bem de onde se 
iniciaram os vários processos de anexação, portanto em 1793 começou a primeira anexação da Ucrânia 
por parte do Império Russo. Entretanto, ao longo dos anos seguintes, com uma política conhecida, e está 
na história, não está a inventar, como russificação, foram proibidos o uso e o estudo da língua ucraniana 
e os habitantes foram pressionados a se converter à fé ortodoxa russa. São factos históricos, é só ler a 
história, e qualquer pessoa tem acesso a isto indo à internet, a fontes viáveis, como National Geographic, 
por exemplo, e tem imensos factos históricos que merecem ser referidos. 
 
NOTA: Neste momento, alguns eleitos do Grupo Municipal da CDU, sem recurso a microfone, 
interromperam a intervenção supra. 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Interveio para pedir que não entrassem em diálogo, porque quando um tem o direito de exprimir a sua 
opinião e depois, quem for intervir a seguir, poderá fazer a sua contra-argumentação. 

 
Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Retomando, disse que a Ucrânia sofreu muito ao longo dos anos, mas os maiores traumas, por muito 
incrível que pareça, são do século vinte. O país, como muitos outros, atravessou uma guerra civil intensa 
e foi totalmente absorvido pela União Soviética em 1922, portanto, pensa que isto também é factual, 
independentemente da fonte, e todos os sabem. No início da década de trinta, em 1930, a campanha de 
coletivização das fazendas, a que se referiu nessa assembleia, produziu um movimento nesta zona do 
mundo que foi designado pela Grande Fome, com o famoso Holodomor, que se pensa que provocou a 
morte de entre quatro a sete milhões de pessoas, e é evidente que, na altura, também ainda não havia 
NATO e os Estados Unidos estavam muito longe dos tais interesses obscuros. 

Foi de tal ordem que houve necessidade de repovoar o leste da Ucrânia, sobretudo, com russos e cidadãos 
de outras repúblicas soviéticas, muitos deles, não falavam sequer ucraniano e tinham muito pouco a ver 
com a região, e esta situação criou divisões profundas e muito duradouras, por isso, depois de 1930, e 
por culpa desta mencionada população, é normal que o leste da Ucrânia ficasse mais próxima dos russos 
do que o oeste, é normal que o leste apoie os líderes russos, e na Ucrânia do oeste é normal também que 
as pessoas se sintam mais próximas da Polónia, nomeadamente, que teve um papel importante, e do 
Império Austro-Húngaro, e que, naturalmente, tendem a apoiar os líderes políticos ocidentais. 
Com o colapso da União Soviética, em 1991 a Ucrânia tornou-se uma nação independente. aquela que 
Portugal prevê na sua Constituição, a número um, com aquele estatuto que as nações independentes têm, 
portanto, é evidente que unir um país destes, como a Ucrânia, não é uma tarefa fácil. Todas estas fissuras 
foram expostas na chamada Revolução Laranja, em 2004, na qual marcharam muitos milhares de 
ucranianos para apoiar uma maior integração com a Europa, provavelmente, estavam lá os agentes da 
CIA, os espiões, enfim. 
A Crimeia foi ocupada e anexada pela Rússia em 2014, mas não foi aqui que começou a guerra, o que 
começou aqui foi uma maior revolta por parte da Ucrânia contra aquilo que, mais uma vez, a Rússia fez, 
neste processo de sucessivas anexações e ocupações que, como disse, vem de há mil anos. Então, seguiu-
se, a partir de 2014, esta suposta revolta separatista no leste da Ucrânia, que resultou na declaração das 
repúblicas populares que hoje se conhecem como Lugansk e Donetsk, que é uma região estratégica pelo 
acesso ao Mar Negro e, por consequência, pelo escoamento para o Mediterrâneo. 

Por último, disse que não ia fazer muitas mais considerações, apenas que Donbass é uma importante 
fonte de energia, é a maior região industrial da Ucrânia, é rico em minerais diversos, ligados, 
principalmente, ao carvão e ao aço, e por isso abriga um grande parque siderúrgico, químico e metalúrgico, 
portanto, é evidente que, quando falam em imperialismo e em nada de imperialismos, percebem quais 
são os grandes interesses que aqui são jogados. A Rússia, naturalmente, para além de querer repor o tal 
“um só povo”, tem interesses estratégicos que são evidentes e, tudo isto que acabou de dizer, esvaziam 
por completo e fazem esta moção que a CDU apresentou perder qualquer tipo de sentido e, para não 
caracterizar a moção de outra forma, disse apenas que é opinião do PS, naturalmente, que isto não faz 
qualquer sentido, é apenas mais um episódio da confusão que reina no PCP relativamente a esta questão 
da Ucrânia e da invasão por parte da Rússia. 

 
Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Dias 
Começou por dizer que, realmente, nesta moção não se entende sequer o conteúdo, porque refere que “a 
paz é a única solução para a guerra na Ucrânia”, mas a própria diria que a paz é a única solução para o 
mundo em geral, e não para a guerra na Ucrânia, guerra essa que foi iniciada por um país que ataca um 
país soberano, onde as pessoas viviam a sua vida tranquila, tinham um país democrático e, entretanto, 
veio outro país, governado por um ditador, Vladimir Putin, que decidiu atacar um país, simplesmente, 
porque lhe apeteceu, por isso, acha que não faz muito sentido estarem a branquear os habitantes da 
Rússia, e o que não faz de todo sentido é continuarem com esta prorrogativa de que a Ucrânia foi atacada, 
mas a culpa, como disse o seu camarada António Costa, é de toda a gente menos da federação russa, 
liderada por um ditador autoritário que é o Putin. 
Quis tecer uma outra consideração porque, realmente, quer demonstrar o seu apreço e solidariedade com 
o povo ucraniano que, como disse inicialmente, estava livremente no seu país, tinham os seus trabalhos, 
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tinham as suas casas e, de um momento para o outro, viram negadas as suas liberdades e já não podem 
andar livremente na rua porque alguém decidiu mandar bombas e essas coisas todas e matar, mas parece 
que para alguns partidos é completamente normal, aliás, há partidos que ainda não se entendem. Num 
dia, o líder diz que não existe guerra, invasão, que não existe nada, e agora, porque parece mal, porque 
toda a gente critica o seu partido, já se lembra que, efetivamente, houve guerra, mas não consegue, de 
todo, identificar os causadores dessa guerra. Sinceramente, acha que há uma confusão num partido que, 
claramente, não se soube renovar e, também claramente, se mantém ainda no século passado, e os 
resultados estão à vista, só não vê quem não quer. 

Referem ainda que “urge a necessidade de iniciativas que contribuam para um processo de diálogo com 
vista a uma solução política para o conflito na Ucrânia”, mas quando o Secretário-geral da ONU, seu 
compatriota, António Guterres , foi visitar ambos os países, Moscovo e Kiev, lançaram bombas enquanto 
foi a Kiev, pelo que perguntou se isto não era uma mensagem clara de que ninguém quer dialogar, e quem 
é que queriam enganar, ou se queriam passar um atestado, do quê e a quem. 

Realmente, fica um bocadinho perplexa quando vê este tipo de reações porque acha, sinceramente, e 
recentemente festejaram em Portugal as comemorações de Abril, que realçam os valores da liberdade, da 
democracia, da solidariedade, num país com justiça social e, realmente, vivem tempo estranhos, vivem 
tempos em que um país não vive em liberdade, não vive em democracia, e não se estava só a referir à 
Ucrânia, porque gostava mesmo que o povo russo também tivesse o seu 25 de Abril, e espera que um dia 
o povo russo tenha a humildade e a coragem de fazer outro 25 de Abril e, quando o fizer, o mundo inteiro 
vai viver muito melhor porque estão, constantemente, a ouvir ameaças de armas nucleares e para terem 
cuidado com o armamento nuclear, daí que pergunte, afinal, de quem é a culpa, porque não podem estar 
constantemente a culpabilizar toda a gente menos o Vladimir Putin, apesar de saber que custa, porque a 
cor é a mesma e os símbolos são os mesmos. 

 
NOTA: Neste momento, alguns eleitos do Grupo Municipal da CDU, sem recurso a microfone, 
interromperam a intervenção supra. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Interveio para apelar à calma na sala. 
 
Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Dias 
Retomou a sua intervenção e lembrou que, de acordo com o Regimento, não pode haver qualquer tipo de 
manifestação, ainda que as verdades custem a ouvir, e sabe que só os outros é que estão mal, porque 
neste tipo de pensamento sectário e de fação, como o que acontece quando estão a falar da Ucrânia, “só 
os outros é que estão mal e nós é que pensamos bem, os outros é que estão a pensar mal”, mas, 
entretanto, estão a morrer pessoas, estão a morrer crianças, há crianças a que lhes é negado o direito à 
educação, e isto, a todos deve fazer refletir. 

Não se querendo alongar mais, disse que trazem este tipo de moções para gerar confusão e gerar 
discussão, o que é, obviamente, livre, mas não podem acompanhar, e a própria também não pode 
acompanhar esta moção, não pelo título, porque, obviamente, a paz é solução para qualquer tipo de 
guerra, mas pelo seu conteúdo. 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Antes de passar a palavra aos deputados inscritos, apelou a que fossem um pouco mais sintéticos nas 
apreciações. 
 
Deputado Daniel Justo do Grupo Municipal do PS 

Disse que nem sequer era para vir falar de guerra, porque lhe custa imenso falar de guerra, e só quem não 
esteve numa é que, por vezes, gosta de falar de guerras, portanto, a si custa-lhe imenso, quando diz 
“Portugal”… 
 
NOTA: Neste momento, um eleito do Grupo Municipal da CDU, sem recurso a microfone, interpelou a 
intervenção supra. 
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Deputado Daniel Justo do Grupo Municipal do PS 
Retomou a intervenção e, em reação ao aparte “Portugal é muito pequenino”, vindo da bancada da CDU, 
lembrou o ditado “homem pequenino, velhaco ou dançarino” e disse que velhaco não é e que as senhoras 
lhe dizem que é um ótimo bailarino, mas que só o próprio é que seleciona a sua música, portanto, a si, não 
lhe dão música. 
Retomando a moção, com a qual, sinceramente, não está de acordo, quando diz que “Portugal rege-se do 
respeito dos direitos do homem e dos direitos dos povos”, perguntou se a Ucrânia também não tem estes 
direitos, porque motivo é que retiraram esses direitos à Ucrânia, porque motivo é que invadiram a Ucrânia 
sem razão nenhuma, assassinar crianças, mulheres e idosos, sinceramente, isso chama-se assassinar 
pessoas, pelo que não venham falar nos Estados Unidos e na NATO no momento atual. Estão no momento 
atual e se quiserem discutir isso a nível mundial poderão fazê-lo, mas, neste momento, o que se passa é 
gravíssimo a nível mundial e a nível da Europa, portanto, devem debruçar-se, sinceramente, no que se 
está, infelizmente, a passar. É verdade que aconteceram coisas e ninguém diz que não, mas devem 
centralizar, precisamente, o que estão a atravessar porque, neste momento, a Europa, que é de todos, 
está em perigo. 
É também de lamentar que, quando António Guterres estava em Kiev, como já aqui foi frisado pela sua 
camarada Bárbara Dias, tenham bombardeado Kiev, talvez para assustar António Guterres, o que, com 
certeza, não conseguiram, porque ele é baixinho e consegue-se esquivar, se fosse alto, talvez fosse 
perigoso, mas como é baixo as bombas passam-lhe por cima, os rebentamentos passam-lhe por cima. É 
de baixo para cima. 
Por último, disse que esta moção, o que o deixou bastante admirado, nem sequer menciona, numa 
pequena frase, solidariedade para com o povo ucraniano, e era tão bonito. Era tão bonito, mas nem sequer 
uma palavrinha de solidariedade com esses infelizes. Para si, esta moção, mais não é que uma moção de 
solidariedade sim, mas com a Rússia e, para finalizar, referiu que só vai existir paz na Ucrânia quando a 
Rússia pegar nas malas e regressar ao local de partida. Só aí haverá paz, enquanto isso não acontecer 
não vão ter paz na Ucrânia. 
 
Deputado Humberto Rosa do Grupo Municipal do PS 

Disse que era a segunda vez que vinha falar sobre este tema porque não entende o porquê de haver 
pessoas que são contra a matança generalizada que está a acontecer na Ucrânia de seres humanos. 
 
NOTA: Neste momento, alguns eleitos do Grupo Municipal da CDU, sem recurso a microfone, 
interromperam a intervenção supra. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Interveio para recordar que até podiam dar apartes, mas não podiam questionar a intervenção. 
 

Deputado Humberto Rosa do Grupo Municipal do PS 
Retomou a intervenção e lembrou que se tratam de seres humanos idosos, homens, mulheres, crianças a 
morrer todos os dias, e as pessoas não são sensíveis a isto, porque vê aqui pessoas da bancada da CDU 
a rir, até parece que estão numa festa, e isto não é festa nenhuma. Pensem que se isto tivesse acontecido 
em Portugal, como é que estavam, pensem nisso, porque deviam era ajudar a condenar este tipo de guerra 
assassina que está a acontecer. Por outro lado, também não percebe, e ficou escandalizado quando, hoje, 
viu os telejornais, todos, a informar que, em Setúbal, os ucranianos dirigem-se a um departamento da 
Câmara, que, por acaso, é da CDU, para pedirem apoio perante a sua situação, quando, do outro lado, 
estão russos. São russos que lá estão e, realmente, não percebe nem entende isto. 
 

Deputado Pedro Mateus do Grupo Municipal do PS 
Começou por dizer que, de facto, não podiam acompanhar esta moção porque a CDU conta a parte que 
lhe convém, ou seja, começa pelo meio desta história, e fala aqui “nas últimas semanas”, mas isto não 
aconteceu nas últimas semanas, e devia ser mais preciso na data, aconteceu no dia 24 fevereiro com a 
invasão da Rússia à Ucrânia, e é isto devia ser referido. Referem ainda que “a guerra não interessa aos 
povos”, mas a o partido comunista russo não é contra esta guerra, não é contra esta guerra, e era isso que 
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deviam referir em vez de se estarem a rir, como fizeram há pouco, e ainda que o Partido Comunista 
Português tem boas relações com o partido comunista russo. 
Sobre o processo de diálogo lembrou que, nas últimas semanas, também viram vários líderes mundiais 
tentar este processo de diálogo de que falam, mas a paz só depende de uma pessoa, a paz só depende 
de uma pessoa, ou então queriam que os ucranianos se rendessem. E não há aqui uma palavra do 
massacre, da tortura, da violação de mulheres e crianças, porque isto, no fundo, é um genocídio. Os 
ucranianos estão a lutar não só por Portugal, mas também pela Europa, pelo mundo, porque eles estão a 
dar a cara por todos. Já assistiram a esta guerra na Chechénia, na Geórgia, na Síria, já todos assistiram a 
esta guerra, e outros países seriam invadidos se os ucranianos se rendessem, por isso estão a lutar por 
todos. 
Perguntou ainda o que é que tinham a dizer àqueles trabalhadores que perderam toda uma vida, aos 
ucranianos que estão a ser bombardeados, claros crimes de guerra, e perderam tudo o que construíram 
ao longo de uma vida, referências e valores que a CDU apregoa, e não há aqui uma palavra sobre isto, 
sobre a solidariedade com o povo ucraniano. Sinceramente, é uma moção que não podem acompanhar, 
uma moção com a qual não podem estar de acordo, uma moção provocatória, como já foi aqui dito por um 
camarada seu, uma moção que trazem a esta casa, com faltas de respeito, com risos, mas depois ninguém 
fala da ausência do senhor Rui Garcia. A paz só depende de um senhor. 
 

Deputado Luís Morgado do Grupo Municipal do BE 
Depois de ouvir a leitura da moção e estas intervenções todas, inclusive, a do senhor António Costa, disse 
que podia desatar a falar do Império de Bizâncio, dos catorze povos eslavos e três, nomeadamente, que 
pertencem a esta região, que é a parte mais norte, que são os grandes russos, os ucranianos e os 
bielorrussos, e a Rússia, propriamente, até começou em Kiev, mas não ia dissertar por aí porque, se calhar, 
tinham alguns desencontros em relação a algumas referências históricas, mas também não é aí que estão. 
Em relação a esta situação que se está a viver no mundo, trata-se aqui, hoje, de pensar um bocadinho 
sobre o direito internacional. Desde 1954, já se verificaram trinta e seis invasões militares no mundo, onze 
das quais já neste século, e não vai dizer quem fez, nem vai esclarecer os países, mas pelo menos em 
relação à Europa verificaram-se, exatamente, invasões na Checoslováquia, na Hungria, na Chechénia, 
também na Bósnia, e sim perguntar onde é que ficou o direito internacional que emerge da Carta das 
Nações Unidas, onde é que ele ficou neste espaço de tempo e se alguém se preocupou com ele. Ninguém 
se preocupou, ninguém  se levantou, nunca aqui houve uma discussão sobre isso, e repare-se que, sem 
contar com os refugiados ucranianos, no mundo de hoje, à conta destes conflitos, destas invasões, 
existem, detetados pela ONU, e está a referir números do final do ano que passou, oitenta e dois milhões 
de pessoas das quais, exatamente, cerca de 40% são crianças. É disto que estão a falar. 
É claro que esta moção é um relato conjuntural, circunstancial, feito pelo pessoal do Partido Comunista, 
exatamente, sem emoção nenhuma, e uma atitude pragmática que, ao contrário dos anteriores oradores, 
acha que é preciso coragem para o Partido Comunista se apresentar assim, porque o próprio não a 
apresentava. Uma moção que nem sequer fala de Putin, não o fazia, alinhava outro português, aliás, há 
dias, apresentaram uma moção do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia da Moita que foi 
aprovada por unanimidade, e os objetivos eram os mesmos, mas hoje, perante estas coisas pragmáticas, 
e no outro dia votou as três, fica numa situação em que ainda está com dúvidas se irá votar esta. Neste 
momento, ainda tem dúvidas sobre isso. 

Agora, esta acalorada discussão, esta emoção toda que está a envolver o país, tem perigos e, por exemplo, 
já lhe gera repulsa discutir este problema, daí que pergunte se alguém está preocupado com os refugiados 
que estão, neste momento, na Grécia, ou, por exemplo, e há dias até esteve em contacto com um amigo 
que está numa ONG na Grécia, se alguém está preocupado com as crianças que estão na Grécia há anos, 
crianças, homens e mulheres sem um papel, e não há pressa nenhuma em resolver, ou com o um virgula 
dois milhões de refugiados que estão na Turquia, pagos pela Europa à Turquia para lá ficarem. Pensem 
em quem armou essas guerras, quem armou essas invasões, e não vai dizer para não tomar a parte de 
ninguém, mas a questão é que toda esta discussão lhe gera repulsa porque toda a gente vai levada pelas 
emoções, porque as televisões intervieram nesta guerra muito mais do que nas outras, e por isso é que 
toda a gente está, naturalmente, nesta onda emotiva e carregada, mas a si gera-lhe repulsa que se repudie 
um tratamento a estes refugiados igual àquele que, corretamente, se está a fazer aos ucranianos por toda 
a Europa, daí que pergunte se será pela cor da pele, porque são pretos ou porque têm a pele mais escura, 
e todos devem pensar acerca disto, porque quem lá foi desencadear todos estes processos foram os 
europeus. 
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É bom pensarem nestas situações e ainda não sabe, exatamente, como é que vai votar esta moção porque, 
de facto, ela não tem nenhuma emoção, é demasiadamente pragmática, é demasiadamente fria e permite, 
naturalmente, algumas das intervenções que aqui apareceram, sem dúvida nenhuma. 

 
Deputado Rui Pedro Garcia do Grupo Municipal da CDU 
Começou por referir que estavam a dizer que tinha faltado, mas que, afinal, havia aqui um “Rui Garcia”. 
Disse que só queria fazer uns comentários que se prendem com as intervenções que foram feitas 
relativamente à moção, porque acha que na bancada do PS não leram a moção, uma vez que os 
comentários e as intervenções que foram aqui feitos foram sobre tudo menos sobre a moção. Primeiro, 
foram sobre uma posição imaginária que o PCP, supostamente, tem e que, aliás, tem sido transmitida um 
bocado pela comunicação social, porque não estão nem com o Putin, nem são a favor da invasão da 
Rússia, e porque não sabe de onde é que tiraram essa ideia, perguntou de onde é que tiraram essa ideia 
porque não são, e pediu, por favor, que encontrassem uma intervenção de algum dirigente do PCP, com 
responsabilidades claro, um documento ou uma tomada de posição, que esteja a favor da invasão da 
Ucrânia. Encontrem e digam-lhe, por favor, porque foram-lhes aqui feitas perguntas, nas intervenções da 
bancada do PS, sobre o que é que achavam sobre as mortes, quase a darem-lhes responsabilidades, e 
não têm responsabilidades sobre isso. Não têm e condenam, por isso, reiterou o pedido para que 
encontrassem uma declaração a favor da invasão, que encontrassem um escrito, uma tomada de posição 
relativamente a isso, porque há este mito, e é um mito que é perigoso, porque é um mito que já está a 
beirar a perseguição e o anticomunismo primário, e sabem onde é que é que isso leva, e já têm situações 
em que centros de trabalho estão a ser vandalizados aqui em Portugal, e esse espírito persecutório tem 
estado a conduzir a isso. 
Relativamente à moção, disse que a moção é simples e o que diz é que a guerra tem tido uma escalada 
que é perigosa, uma escalada que está a criar uma situação quase de confrontação entre a Rússia, e já 
não só a Ucrânia, mas também os países da NATO, que são potências nucleares, com os perigos que isto 
traz para a humanidade, porque é muito fácil estarem aqui tipo sporting-benfica, a apoiar Ucrânia ou a 
Rússia, a apoiarem a Ucrânia e os bravos ucranianos que lutam e até ao último homem. É fácil, é uma 
posição fácil. É uma posição fácil estarem no seu “sofazinho” sentados. É uma posição fácil. Mas esta 
moção, realmente, mete o dedo na ferida e preocupa-se com essas pessoas, as pessoas que, realmente, 
estão a sofrer. E depois há esta questão, sobre os perigos de uma escalada de potências nucleares, e 
alguns dos que estão aqui presentes, e que são mais velhos do que o próprio, viveram o período da Guerra 
Fria, viveram esse perigo, porque num confronto nuclear não há sofá que os salve. 

Realmente, concorda que é uma moção que tenta ser bastante racional e não emotiva, porque estão a 
atravessar, nesta fase do conflito, uma situação bastante perigosa, mas não os venham acusar de 
criminosos, porque não aceitam esse anticomunismo primário. É criminoso, e é criminoso também da 
parte do PS, e sabem aonde é que isso conduz, noutros países e em Portugal também, basta ir à história, 
não é preciso é ir à história do wikipedia. 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Começou por dizer que o seu camarada Rui Garcia referiu uma boa parte daquilo que queria dizer, pelo 
que só vai acrescentar uma coisa porque, realmente, quem comentou antes da CDU não leu a moção e, já 
que foi à internet procurar coisas, também podia ter ido, mesmo à wikipedia, que encontrava o conteúdo 
da ata de Helsínquia, cujos pontos principais enumerados são a igualdade soberana quanto aos direitos 
inerentes à soberania, abstenção de recorrer à ameaça e ao uso da força, inviabilidade das fronteiras, 
integridade territorial dos estados, resolução das controvérsias por meios pacíficos, não intervenção nos 
assuntos internos, respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, igualdade de direitos e 
direito a autodeterminação dos povos, cooperação entre estados e cumprimento de boa-fé das aplicações 
do direito internacional. É isto que está na moção, por isso, leram outra coisa qualquer, portanto, é uma 
questão de interpretação, e não vai comentar os motivos dessa interpretação, mas é isso que defendem 
e é isso que o PCP defende desde sempre, desde o início da intervenção da Rússia, ou da invasão da 
Rússia, uma vez que insistem que têm que dizer que é uma invasão. É uma invasão, é uma intervenção 
militar, é o que quiserem, é apenas uma questão de semântica. Já houve outras intervenções da Rússia 
noutros territórios, tal como já existiram intervenções de outros países noutros territórios, por exemplo, a 
Palestina que está numa intervenção constante há dezenas de anos, e defendem na Palestina, 
exatamente, aquilo que defendem na Ucrânia. 
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Aquilo a que assistiram aqui, foi a mais uma demonstração do clima de ódio que está a ser criado, e este 
é um clima de ódio que não leva a nada de bom, e é verdade que a moção é racional, porque querem 
contrariar este clima de ódio inflamado que não traz nada de bom à sociedade, nem em Portugal, nem em 
sítio nenhum e, neste momento, o ódio está todo concentrado naquela região do mundo, onde estão a 
morrer pessoas que, com estes princípios que estão na ata de Helsínquia, o que queriam era que não 
morresse ninguém. O que defendem é paz, é a cooperação entre todos os povos, mas se não são capazes 
de compreender isso, têm muita pena, mas o que acham é que a guerra não é a solução e, não sendo a 
solução, têm que encontrar um caminho para acabar com ela, e não há um caminho único, existem vários 
caminhos. Foi dito aqui que o Secretário-geral das Nações Unidas, e muito bem, foi à Rússia e à Ucrânia, 
tentou um caminho, tentou tarde, mas tentou, foi lá, e espera que esse caminho possa ter dado alguns 
frutos para que, mais cedo do que mais tarde, a paz se alcance, porque é esse o objetivo, é a paz, e a paz 
na Ucrânia como em qualquer outro lado do mundo. 
Portanto, o conteúdo da moção da CDU é este e não é o outro, não é aquele que no PS imaginaram que 
fosse. Leram ou não leram a moção e imaginaram outra coisa que não foi, minimamente, aquilo que 
disseram. Não apoiam a Ucrânia, não apoiam a Rússia, querem a paz. Sabem que, há anos, existe uma 
tensão alimentada, cada vez mais crescente, porque há uma tentativa constante de guerra em vários 
pontos do mundo, e isso tem a ver com as dinâmicas da geopolítica internacional, por isso é que apontam, 
tal qual está na Constituição, para a dissolução dos blocos militares e por uma política de paz e 
cooperação. É só isso que garante que não existam mais problemas, mais invasões, mais guerras, como 
aquela que está a acontecer na Ucrânia, e que estão a acontecer há uma série de anos a esta parte em 
outras partes do mundo, das quais, normalmente, não se fala e que também geram outros refugiados, 
com outras cores de pele, mas que não geram tantas emoções, e isso é sinónimo de que os ódios e as 
paixões de cada um também têm cores de pele. 

 
Deputada Teresa Lésico do Grupo Municipal da CDU 
Disse que, neste momento, não poderia ficar calada no seu lugar sem responder a uma pergunta que foi 
aqui feita, de maneira sintética, porque quanto ao resto já os seus companheiros de bancada responderam 
em conformidade. 

Em primeiro lugar, quis dizer que esta moção, realmente, como foi aqui dito, diz tudo o que pensam sobre 
a invasão da Ucrânia, são contra esta invasão, são a favor dos dois povos, tanto do russo como do 
ucraniano, porque ambos os povos estão a sofrer. E quando aqui perguntaram se sabiam o que era a 
guerra, a própria sabe o que é guerra e sabe que nenhum ser humano gostará, nem gostaria, de ver à sua 
porta o que muitos viram em outros lados, mas também vai dizer uma coisa, e é preciso não serem 
hipócritas, que a culpa desta invasão e desta guerra é do ocidente, porque andaram com o Putin ao colo, 
apaparicaram-no, enquanto se denunciavam as perseguições de comunistas na Rússia, no ocidente 
acudiram-no e receberam-no em vários parlamentos, daí que pergunte o que é que estavam à espera de 
um ditador, como o chamam. 

Se disserem agora que o PCU apoia esta guerra, o que tem para dizer é que levaram anos a denunciar o 
que se passava naquele Estado, e dizer ainda outra coisa aqui, porque quem a conhece sabe que, para si, 
só a verdade se deve dizer, só a verdade, que isto é resultado da ganância dos homens, da ganância. 
Pensem todos, leiam com atenção, porque é valor de um comunista nunca estar a favor de uma guerra, 
procurar sempre os valores da paz e da solidariedade entre o ser humano, e a própria sente-se assim, pelo 
que pediu que lhe fizessem um favor e quando forem à internet verem também, desde que isto começou, 
qual é a posição da PCP, e a posição só pode ser uma, estão a favor dos povos, tanto o povo russo como 
o povo ucraniano estão a sofrer, mas ninguém se lembra do massacre em Donbass quando queimaram 
aqueles jovens sindicalistas por tirania, e a palavra de ordem, quando os queimaram, foi “mata-se os 
moscovitas, mata-se os comunistas”. 

Não pode ser assim, o 25 de Abril fez-se no país para se respeitarem todas as tendências políticas, e não 
para assassinar politicamente seja qual for o partido, seja qual for e, para terminar, pediu que se 
lembrassem que qualquer liberdade do ser humano acaba quando impedem o outro de ter a sua liberdade, 
e ficou por aqui, mas é bom que não haja hipocrisia, em sentido nenhum. São a favor do povo da Rússia 
e são a favor do povo ucraniano, e são contra a guerra em qualquer situação, e não lhes venham fazer 
perguntas sobre a solidariedade, porque em qualquer parte do mundo, foram solidários com toda a gente. 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
 

 
Submetida a moção a votação, foi a mesma reprovada por maioria com dez votos a favor da CDU; vinte 
votos contra, sendo quinze do PS, um do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, 
um do independente Bruno Mendes. 
 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, 
 
Declaração de Voto do Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

«Votei contra a moção “A paz é a única solução para a guerra na Ucrânia” apresentada pela CDU, por a 
mesma meter invasores e invadidos no mesmo saco e porque tal como estive com o povo de Timor Leste 
contra o ocupante indonésio, com o povo palestiniano contra o ocupante israelita, com o povo iraquiano 
contra os ocupantes americanos e ingleses, estou solidário com a resistência ucraniana contra o ocupante 
russo. 

Penso que por mais razões que os invasores da Ucrânia possam argumentar, em pleno século XXI elas 
devem ser resolvidas na ONU e não através da guerra. 
Simultaneamente sou contra o ambiente que está a ser criado através do pensamento único fomentado 
pelo jornalixo, nacional e internacional lançando a xenofobia sobre cidadãos russos fora da Rússia.» 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Grupo Municipal da CDU para proceder à apresentação do documento D. 
 
Deputada Cândida Vinagre do Grupo Municipal da CDU 
“Saudação 

1.º de Maio 
No dia 1 de Maio de 1886, centenas de milhares de operários norte americanos, conscientes da 
necessidade de humanização no mundo do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve geral pela 
jornada de oito horas de trabalho diário. A violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os 
seus reflexos a nível internacional determinou a declaração do dia 1 de Maio como o dia Internacional dos 
Trabalhadores. Desde então, o movimento operário e sindical internacional reforçou a sua organização, 
alargou e envolveu na ação uma sociedade necessitada de justiça social, de paz, de liberdade, de 
democracia e de igualdade. Lançou, assim, pontes para o futuro, assumindo um papel central e 
determinante para os nossos dias. 

Desde então as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, nacional e internacional, 
têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: a defesa da dignidade das mulheres e dos 
homens trabalhadores. 
É preciso combater a precariedade, sinónimo de baixos salários, horários incertos, falta de direitos e 
garantias, essa instabilidade permanente, que compromete o futuro de todos, mas sobretudo o dos jovens 
e o desenvolvimento do nosso país. 
Urge mobilizar os trabalhadores e populações em torno das suas justas reivindicações, nomeadamente na 
defesa do emprego com direitos, no direito de contratação coletiva, pelo aumento dos salários e de outros 
direitos, pelas 35 horas de trabalho semanal, por serviços públicos de qualidade e pela melhoria das 
obrigações do Estado na Saúde, no Ensino e na Segurança Social. 

Os eleitos da CDU, na reunião de Assembleia Municipal da Moita a 29 de abril de 2022, saúdam o 1.º de 
Maio e o seu significado na vida do povo português. 
Os eleitos da CDU 
Moita, 29 de Abril de 2022” 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a saudação a votação. 

 
 
Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
catorze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 

 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Grupo Municipal da CDU para proceder à apresentação do documento E. 
 

Deputado Rodrigo Pedro do Grupo Municipal da CDU 
“Saudação ao 25 de Abril 
Comemoramos no passado dia 25 de Abril, uma revolução que há 48 anos foi o culminar de uma 
prolongada luta pela liberdade, igualdade e emancipação do povo português. 
Foi o fim de um regime ditatorial fascista que submeteu o povo português a um período de 48 anos de 
opressão, exploração, miséria e a 13 anos de uma guerra colonial com tantas perdas de vidas humanas e 
com feridas físicas, psicológicas e sociais tão profundas que ainda hoje se fazem sentir. 
Saudamos esse momento libertador que se iniciou com a corajosa operação militar do Movimento das 
Forças Armadas (MFA) que, seguida de um levantamento popular, transformou profundamente toda a 
realidade nacional. Trouxe a democracia, a liberdade, a igualdade, o fim da guerra colonial, a libertação 
dos presos políticos o fim da censura, os direitos sindicais, o SNS, a escola pública para todos, o poder 
local democrático, entre outras tantas conquistas que muitos hoje muitos de nós damos como adquiridas, 
mas que meia dúzia de poderosos conspiram ativamente para destruir. 
E mesmo que ao longo destes anos parte destes direitos e conquistas tenham sido diminuídas, Abril e os 
seus princípios continuam a apontar caminho para a resolução dos problemas do país. O projeto libertador 
e de desenvolvimento da revolução de Abril  expresso na Constituição da República Portuguesa, e os 
problemas vividos pelos portugueses, seja no acesso a condições de vida digna, nos salários, na habitação, 
ou no acesso aos serviços públicos, como por exemplo na Saúde ou na Justiça,  conferem ao ideal de país 
saído da Revolução dos Cravos uma atualidade e uma premência de respostas, cuja ausência é terreno 
fértil para o populismo onde chafurdam aqueles que se opõem a uma sociedade mais justa e mais fraterna. 
Numa altura, em que mais do que nunca é necessário combater o recrudescimento do fascismo, do 
autoritarismo e da xenofobia disfarçados em esclerosadas receitas populistas ou ultraliberais, são ainda 
os cravos plantados pela revolução de norte a sul do país, como os que vimos no passado dia 25, o antídoto 
que melhor sabe isto combater. 

O 25 de Abril não é apenas uma data de comemoração histórica, que se possa comemorar como uma 
qualquer festa de cariz mais ou menos popular, com mais ou menos pompa e circunstância. O 25 de Abril, 
projeto de amplas liberdades individuais e coletivas, tem em si presente e tem futuro, e os seus valores e 
princípios estão entranhado no povo português. 
Viva o 25 de Abril!  

25 de Abril sempre!  
Os eleitos da CDU 
Moita, 29 de Abril de 2022” 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a saudação a votação. 
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Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
catorze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 

 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Grupo Municipal do PS para proceder à apresentação do documento F. 
 

Deputado João Palma do Grupo Municipal do PS 
“Saudação ao 1º de Maio 
O 1º de Maio foi escolhido a nível mundial como Dia Internacional do Trabalhador em homenagem à 
histórica manifestação ocorrida em Chicago, em 1886, exigindo melhores condições de vida e de trabalho, 
nomeadamente a redução da jornada de trabalho para as oito horas. 

A revolta de milhares de trabalhadores, apesar da forte repressão policial, marcou para sempre o curso da 
história da defesa dos direitos dos trabalhadores. 
Apesar das transformações ocorridas no mundo do trabalho desde 1886, e das conquistas dos 
trabalhadores, que representam um verdadeiro avanço civilizacional, o 1º de Maio continua muito atual, 
perante os desafios que se colocam aos trabalhadores, alguns deles novos desafios, num combate 
permanente pela redução das desigualdades e pela garantia de melhores condições de trabalho. 
Comemorar o 1.º de Maio é homenagear também para todos os que defendem uma sociedade mais justa 
e solidária, e de reafirmar a importância da defesa do emprego e de condições dignas de trabalho. 
Perante a atual situação económica, social e política, e num quadro de incerteza e de grandes desafios, 
impõe-se afirmar que o combate à desigualdade, uma transição climática socialmente justa, o combate à 
precariedade, a criação de emprego de qualidade, e a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, e 
nomeadamente a conciliação entre a vida profissional e a sua vida pessoal e familiar, têm de estar no topo 
da agenda. 
Neste contexto salientamos a Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de 
Trabalho, que prevê um conjunto de medidas em matérias como o trabalho temporário, o combate ao falso 
trabalho independente e recurso injustificado a trabalho não permanente, a regulamentação de 
plataformas digitais, a contratação coletiva e a conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar, o 
combate ao trabalho não declarado, a proteção dos jovens trabalhadores-estudantes e estagiários e o 
reforço da Autoridade para as Condições do Trabalho. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 29 de Abril de 2022, delibera: 
- Saudar os trabalhadores portugueses, nomeadamente os trabalhadores do concelho da Moita e, 
particularmente os trabalhadores municipais e das freguesias, o movimento sindical, e todas as cidadãs e 
todos os cidadãos e entidades que têm contribuído para melhoria das condições de trabalho e de vida dos 
trabalhadores, e lembrar as lutas e conquistas dos trabalhadores, na construção de uma sociedade mais 
justa. 
- Saudar os trabalhadores que, em todo o mundo, continuam a lutar pelos seus direitos políticos, 
económicos e sociais. 
Mais se propõe a aprovação da presente Saudação em minuta para imediata produção de efeitos, e o seu 
envio aos órgãos de comunicação social, regionais e locais, bem como a sua publicação nos instrumentos 
municipais disponíveis online. 
Moita, 29 de Abril de 2022 
O Grupo Municipal do Partido Socialista” 
 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
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Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
catorze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 

 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Grupo Municipal do PS para proceder à apresentação do documento G. 
 

Deputado Daniel Justo do Grupo Municipal do PS 
“MOÇÃO 
25 de Abril de 1974 
Na madrugada de 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas pôs cobro à ditadura que impôs 
a Portugal uma longa noite de opressão e miséria, e devolveu aos portugueses a liberdade tão ansiada. 

Celebrar esta data é celebrar a liberdade, a democracia, a consagração de direitos fundamentais, e a 
construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. 
Celebrar o 25 de Abril, é também assinalar, neste órgão que só passou a existir em democracia, o papel 
do Poder Local, que com Abril se tornou democrático e alargou a sua autonomia e capacidade de ação, 
que desempenhou durante estes 48 anos um papel decisivo na consolidação da democracia e do 
desenvolvimento do país, e que continua a ter um papel fundamental na resposta às necessidades dos 
cidadãos. 
Se há 48 anos, tomámos o destino nas mãos e começámos a construir um país melhor, neste ano em que 
assinalamos mais tempo em liberdade do que em ditadura, há que afirmar que o construímos. 
Assinalar o 25 Abril é também olhar para o futuro, com a consciência do que há para fazer resposta aos 
desafios que o país enfrenta, e às necessidades dos cidadãos, desde o combate à desigualdade ao 
combate às alterações climáticas. 
E é lembrar que liberdade e a democracia não são garantidas, e que a sua defesa implica um esforço 
contínuo que cabe a todos aqueles que acreditam numa sociedade mais livre e mais justa, com menos 
desigualdades e com maior coesão social, para que as portas que Abril abriu nunca cerrem. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida no dia 29 de abril de 2022, delibera: 
- Saudar os “Militares de Abril” que devolveram a liberdade e a dignidade aos portugueses; 
- Prestar homenagem a todos aqueles que, ao longo de várias décadas de opressão, se bateram pela 
liberdade e pela democracia; 

- Saudar as forças políticas que construíram os alicerces da democracia, e de uma sociedade mais livre, 
justa e solidária. 
Mais se propõe o envio da presente Moção aos órgãos de comunicação social regionais e locais, à 
Associação 25 de Abril e publicar nos instrumentos municipais disponíveis online ( redes sociais, site,….) 
Moita, 29 de Abril de 2022 

O Grupo Municipal do Partido Socialista” 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 

 
 
Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
catorze do PS, dez da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou aos deputados da Assembleia Municipal se pretendiam intervir neste período.  
 

Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que só queria colocar uma questão ao senhor Presidente em exercício, por não se tratar de um ato 
da Câmara e ser algo que é uma competência desta Assembleia Municipal, porque crê que está em falta, 
daí coloca-la à Mesa para que possa ser resolvido com a maior brevidade possível. 
A Assembleia, no final do ano civil passado, 2021, aprovou a prorrogação dos protocolos de delegação de 
competências nas juntas de freguesia até ao final do ano 2021, e têm conhecimento que, depois disso, 
foi a reunião de Câmara uma proposta de manutenção destes protocolos, portanto, a prorrogação da 
delegação de competências nas juntas de freguesia até que sejam estabelecidos novos protocolos. 
Acontece que estes protocolos, tal como está na proposta, devem ser remetidos à Assembleia Municipal 
para que sejam ratificados e, posteriormente, às assembleias de freguesia, mas esta proposta foi presente 
à reunião de 12 de janeiro de 2022 e, até agora, não foi apresentada a esta Assembleia. E colocam esta 
questão porque, não estando ratificados estes protocolos, todos os atos que estão a ser feitos, nesta 
altura, e que são necessários ser feitos no âmbito destes protocolos de descentralização com as juntas de 
freguesia, neste momento, estão a ser feridos de ilegalidade. 
Portanto, este é um ponto que acham que é fundamental resolver com a maior brevidade possível, e não 
sabem se foi por um lapso da Câmara que não a fez chegar à Assembleia Municipal, ou se foi a Assembleia 
que a recebeu e, por qualquer motivo, não a incluiu na ordem de trabalhos, mas acham que este é um 
processo que tem que decorrer o mais depressa possível nesta Assembleia, para que os atos que são 
necessários ser efetuados pelas juntas de freguesia, a qualquer momento, ao abrigo destes protocolos de 
delegação de competências, não estejam ilegais desde o início do ano. 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia prestar algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 

Disse que, face ao exposto, ia aferir a questão junto dos serviços para ser analisada, pelo que não tinha 
mais nada a acrescentar relativamente a esta matéria, e se houvesse alguma coisa para resolver, seria 
resolvida o quantos antes. 
 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 
1 - Ata nº02.21 – XIII Mandato – Sessão extraordinária de 26.11.2021 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e recordou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderia participar da votação. 

 
 
Submetida a ata a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e três votos a favor, sendo 
onze do PS, sete da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente Bruno Mendes. 
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2 - Relatório e Contas do ano de 2021 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 
em 21/04/2022: 
 
“Em conformidade com o estabelecido na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, foram elaborados o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 
ano de 2021, pelo que se submete os mesmos a apreciação e votação da Câmara Municipal, para posterior 
aprovação pela Assembleia Municipal.” 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Relativamente ao Relatório e Contas do ano 2021 disse que, como todos sabem, versa sobre dez meses 
de gestão ainda do anterior executivo e apenas dois meses de gestão do Partido Socialista, o que é 
plasmado no documento, e porque acredita que todos o tenham lido, colocou-se à disposição para 
esclarecer qualquer questão que queiram colocar. 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Aproveitou para dizer que tinha sido informado que o vereador Rui Garcia tinha remetido aos serviços da 
Assembleia uma justificação pela sua ausência. 
Em seguida, perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 

 
Colocada a proposta a discussão intervieram: 
 
Deputada Tânia Ribeiro do Grupo Municipal da CDU 
Naturalmente, a bancada da CDU teria que intervir neste ponto, até porque, volvidos estes meses, têm 
passado, inúmeras vezes, a ouvir referências sobre ilegalidades nunca comprovadas, sobre a pesada 
herança, mas nunca apresentada, e gostariam de entregar à Assembleia Municipal um requerimento para 
que fosse possível a apresentação a esta Assembleia da separação de contas, ou seja, para poderem 
receber um documento com as contas desde o início de janeiro até ao final da legislatura e depois as 
contas seguintes até ao final do ano. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia pronunciar-se. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Disse que se ia concentrar numa questão muito prática e muito objetiva no assunto levantado pela senhora 
deputada, quando diz que o Partido Socialista levanta um conjunto de questões, as coloca em cima da 
mesa e depois não apresenta provas, porque só quer referir aqui apenas, e mais uma vez, que sempre 
colocaram ao dispor dos senhores deputados os serviços da autarquia para que pudessem consultar o 
dossier onde estão todas as irregularidades que detetaram. Já o disseram, mais do que uma vez, e o que 
é certo é que nunca houve vontade ou disponibilidade da parte dos deputados para se deslocarem aos 
serviços e consultar as situações irregulares que detetaram. 
Também ficou visível, na última reunião de Câmara, a indicação do parecer da CCDR que lhes refere uma 
ampla prática de irregularidades por parte do anterior executivo que, uma e outra vez, adquiria bens e só 
depois, mais tarde, é que dava início ao procedimento. Estranho é que o anterior presidente da Câmara, 
em vez de se remeter ao silêncio, resolveu reforçar aquilo que todos desconfiavam ser uma prática 
continuada no tempo, dizendo que sempre foi assim. A CCDR diz que aquilo é ilegal e o anterior presidente 
da Câmara disse que aquilo sempre foi assim, e está gravado, todos podem consultar e ver aquilo que foi 
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afirmado naquela reunião, e faz questão, como fez questão de fazer chegar outros documentos, outros 
ofícios enviados para as demais entidades, Tribunal de Contas, Polícia Judiciária, e que deu conhecimento 
a todas as bancadas, também de remeter o parecer da CCDR. 

Na última reunião pública de Câmara, como todos puderam verificar, também houve o cuidado de, nesta 
casa, se propor a ratificação dos atos praticados pelo anterior presidente que licenciou a construção de 
postos de abastecimento de combustível no concelho quando não estava mandatado para o efeito por 
esta Câmara Municipal, e fê-lo. Fê-lo, passaram alguns anos, e já teve que ser o Partido Socialista à frente 
desta Câmara Municipal a ratificar tais atos, e sobre isso nem uma palavra. E isto não são insinuações, é 
a realidade, realidade essa que, uma e outra vez, negam, e negam como negam noutro conjunto de 
situações como ainda hoje aqui viu. 
Depois, quando referem a qualidade das contas que lhes deixaram, estranho é, que não verifique nem 
uma única palavra sobre as imparidades que lhes deixaram, que estão escritas neste Relatório e Contas 
e que puderam consultar, pelo que perguntou se, perante o volume das imparidades, não se tinham 
questionado sobre o valor ou se não leram o volume das imparidades. Como podem verificar consultando, 
e vai dizer para que todos possam ter a noção do que se está a falar, são quatro milhões quatrocentos e 
sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e setenta e três cêntimos, praticamente, quatro 
milhões e meio de imparidades, e toda a gente sabe, e já ouviu, uma e outra vez, porque todos durante a 
crise financeira tiveram aulas e aulas na televisão sobre o que é que constituem imparidades. 

Viram as imparidades do BES, viram as imparidades da banca, fartaram-se de ver as imparidades e pagar 
as imparidades, e também nesta Câmara a CDU lhes deixou um conjunto de imparidades, porque ao longo 
dos anos, desde 1992, nunca quis registrar as situações onde sabia que não haveria capacidade de 
receber aqueles montantes, e ainda assim continuou a acrescentá-los na rubrica como se pudesse ir lá 
buscar o dinheiro como sendo um ativo, um ativo que não existe. A CDU registou quatro milhões e meio de 
um alegado, de um suposto ativo, de um suposto dinheiro, que não existe. Deixaram uma coisa que não 
existe, a par de muitas outras coisas. Isto é a realidade e, sobre isto, nem uma palavra. 
E não vale a pena questionarem o Relatório Contas porque pode dizer que os responsáveis por este 
Relatório e Contas são os mesmos que, anteriormente, já trabalhavam nesta Câmara Municipal, só que, 
trabalhando sob as orientações políticas da CDU, nunca, nunca, nunca foi reconhecido que estes valores 
seriam incobráveis e continuavam como ativos. É isto que tem para dizer e, sobre isto, nem uma palavra. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Passou a palavra aos deputados municipais entretanto inscritos. 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que já sabiam que a bancada do PS aprende na internet e agora ficaram a saber que o Presidente 
da Câmara aprende na televisão. É a universidade da vida. 
Quanto ao discurso do senhor Presidente, sobre as imparidades, as ilegalidades, e tudo o resto que alega 
disse que é, exatamente, por isso que pediram o favor, porque sabem que a lei a isso não obriga, de 
apresentar as contas separadas, e não põem em causa o trabalho dos trabalhadores que nele trabalham, 
porque sabem e conhecem o rigor dos trabalhadores que trabalham nesta autarquia e daqueles que 
trabalham com esta autarquia, portanto, solicitaram a separação das contas para que possam avaliar as 
imparidades e outras impaciências que andam por aí. 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 

Para responder aqui a algumas questões colocadas, e ainda sobre as questões relacionadas com o 
orçamento e com as imparidades detetadas, passou a palavra à Vice-Presidente Sara Silva. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Sara Silva 
Prestando um esclarecimento adicional sobre as imparidades disse que, realmente, uma imparidade é um 
ativo que está na contabilidade com um valor maior do que aquilo que é na realidade, e ainda respondendo 
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ao deputado João Figueiredo, sobre andarem sempre a acusá-los, disse que isto não é uma acusação, é 
uma constatação. A conta de clientes tinha um saldo inicial de cinco milhões trezentos e trinta e um mil 
cento e vinte e um euros, quando, na realidade, não devia ter, porque quatro milhões quatrocentos e 
sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco euros foram retirados desta conta do ativo como 
imparidades, porque são valores que, desde 1992, estavam em dívida, relativos ao abastecimento de 
água, o que quer dizer que o resultado líquido positivo de anos anteriores é uma farsa, é camuflado, uma 
vez que, não retirando este valor do ativo de clientes, o resultado líquido aparecia positivo, e por isso é que 
agora assistem a um resultado líquido negativo, precisamente, porque retirando essas imparidades, e 
muito bem, do ativo, diminui o resultado líquido, o que constituiu um resultado líquido negativo, portanto, 
transitam com um resultado líquido negativo. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 

 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezasseis votos a favor, sendo 
quatorze do PS, dois do BE; treze abstenções, sendo dez da CDU, uma do CDS, uma do independente João 
Gaspar, uma do independente Bruno Mendes. 

 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto. 
 

Declaração de Voto do Grupo Municipal do BE proferida pelo Deputado Luís Morgado 
“Em relação ao Relatório e Contas de 2021, concordamos com muito do que é relatado, razão pela qual a 
maioria das decisões que foram submetidas à aprovação na vereação anterior e na Assembleia Municipal, 
até outubro de 2021, tiveram o apoio dos eleitos do Bloco de Esquerda. 
Discordámos, na introdução aos relatórios, com o método e estilo, muitas vezes, propagandístico do 
executivo CDU-PSD, e nos três meses de mandato PS, não vemos grandes alterações a este método. 
Claro que temos ideias diferentes para o concelho, mas hoje, como no passado, lutamos por elas sem que 
nos possam acusar de fazer política de bota abaixo. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda, apesar das opiniões políticas que atrás manifestamos, não podiam, não 
querem. nem nunca poriam em causa as contas em análise, pois entendem que contas são contas e as 
mesmas são feitas por funcionários autárquicos, com o apoio dos eleitos, submetidas a parecer favorável 
de revisores oficiais de contas e, posteriormente, submetidas ao Tribunal de Contas, razões mais que 
suficientes para voltarmos favoravelmente o Relatório e Contas de 2021.” 
 

 
3. - 2.ª Revisão ao Orçamento Plurianual 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 
realizada em 22/04/2022: 

 
“A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto prevê a transferência, para os municípios dos recursos que visam 
financiar o exercício de novas competências na mesma lei. 
O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação n.º 10/2019, de 25 
de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n. º 84/2019, de 29 de junho, pelo artigo 422.º da 
Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais, no domínio 
da educação 
Deste modo, a revisão aos documentos previsionais agora proposta resulta da necessidade de criação das 
classificações económicas específicas para o registo das verbas a considerar no âmbito da transferência 
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de competências para o Município da Moita, elencadas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
retificado pela Declaração de retificação n.º 10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do 
Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de junho, pelo artigo 422.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo 
Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, assim como do reajustamento das dotações orçamentais 
anuais das classificações económicas já criadas. 
Desta feita, propõe-se que seja aprovada a revisão ao Orçamento Plurianual conforme mapas que se 
anexam e posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.” 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Quis deixar bem claro que, ao contrário do que acontecia no passado, em que havia uma e outra revisão, 
têm aqui a segunda revisão ao orçamento plurianual e a mesma ocorre, única e exclusivamente, pelo facto 
de serem obrigados a abrir uma rubrica nova para receberem a verba que emana do Governo no âmbito 
da descentralização de competências na área de educação, e é por isso que aparece aqui esta revisão 
orçamental plurianual. 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
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 votos a favor, sendo quinze 
do PS, dois do BE, um do PSD, um do independente João Gaspar, um do independente Bruno Mendes; dez 
abstenções da CDU. 
 
 

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

 
4 - Projeto de Regulamento de Organização dos Serviços do Município da Moita 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, em reunião da Câmara Municipal realizada em 21/04/2022: 
 

“Considerando que: 
1. O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da organização dos 

serviços das autarquias locais, veio instituir regras inovadoras na definição das orgânicas municipais 
conferindo aos municípios uma liberdade de decisão, compatível com os princípios constitucionais 
da autonomia do poder local democrático. 

2. Se entende que a opção por uma estrutura hierarquizada é a que melhor se coaduna com a prática 
administrativa vigente e com os objetivos que a atual gestão pretende implementar. 

3. Se pretende implementar uma cultura gestionária comprometida com a eficiência, com a 
modernização, com a desburocratização, com a transparência no quadro de uma administração 
aberta, virada para os munícipes, que conta com a participação destes, sem descurar a 
racionalização e a otimização dos recursos humanos e materiais disponíveis. 

4. As alterações introduzidas à Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que vieram introduzir uma 
flexibilidade nas opções sobre a estrutura orgânica que o Município da Moita entende dever 
aproveitar para melhor prosseguir as atribuições que lhe estão cometidas. 
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5. É intenção garantir o equilíbrio na distribuição de funções, a concentração de meios em funções de 
suporte, com recurso crescente a novas tecnologias e a focalização em áreas de expansão ou de 
interesse estratégico do Município da Moita a pensar na melhoria da qualidade de vida dos 
Munícipes da Moita. 

6. Foram consultadas as estruturas representativas dos trabalhadores do Município da Moita, em 
cumprimento do estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 324.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 338.º, 
ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), que se 
pronunciaram nos termos dos ofícios que se anexam e que não consubstanciam nenhuma 
discordância substantiva quanto ao teor do projeto de Regulamento de Organização dos Serviços 
do Município da Moita. 

Tenho a honra de propor que,  
Ao abrigo do que conjugadamente se acha disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º, na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro e, ainda, nos nºs 2 e 3 do artigo 4.º e no artigo 7.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 
de dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro a Câmara Municipal da Moita aprove o novo 
Regulamento de Organização dos Serviços do Município da Moita; 

a) Uma vez aprovado, o projeto de Regulamento de Organização dos Serviços do Município da Moita 
seja remetido, para deliberação, à Assembleia Municipal da Moita. 

Em Anexo: Proposta Regulamento; Proposta Organograma; Ofícios estruturas sindicais” 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Acredita, mais uma vez que todos tiveram oportunidade de ler este documento sobre a reorganização dos 
serviços que tanto falta faz para que a Câmara aumente a sua eficácia, no que diz respeito à gestão dos 
seus meios humanos e materiais, visando proporcionar a todos os cidadãos uma melhor qualidade 
daquele que é o serviço público, porque é para isso que trabalham. 
Quis ainda, se lhe fosse permitido, aproveitar este ponto, visto que estão a falar de organização e de 
trabalhadores, para agradecer aos trabalhadores desta autarquia, nomeadamente, os do núcleo de 
informática que, nos últimos dois dias, de forma ininterrupta, têm trabalhado arduamente no sentido de 
voltar a por os sistemas informáticos da autarquia de pé, face ao grave ataque informático que tiveram, 
que mandou abaixo todo o sistema informático, os servidores, os computadores, mas graças ao empenho 
e ao trabalho dos trabalhadores desta Câmara foi possível, já no dia de hoje, ter o Espaço do Cidadão e o 
Balcão Único abertos ao público, tornando possível começar a prestar os serviços com toda a normalidade. 
E são eles que irão continuar a trabalhar por estes dias fora para que, se tudo correr bem, já na próxima 
segunda-feira, os serviços do Espaço do Cidadão e do Balcão Único possam estar disponíveis no Vale da 
Amoreira, na Baixa da Banheira e também em Alhos Vedros, por isso, a eles, o seu enorme obrigado. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  

 
Colocada a proposta a discussão intervieram: 
 
Deputada Tânia Ribeiro do Grupo Municipal da CDU 
Neste ponto da reorganização, de facto, voltam a falar de trabalhadores porque a bancada da CDU não 
tem dúvidas que são eles que vão concretizar todas as tarefas que estão neste documento, porque as 
atribuições que aqui estão elencadas serão mesmo os trabalhadores, individualmente, que as vão 
materializar. 
Pediu que lhe permitissem uma primeira nota para também saudar o empenho dos trabalhadores, não só 
os do núcleo de informática, mas todos, porque acha que é importante essa saudação pelo trabalho, não 
só neste caso em particular, mas por aquilo que fazem todos os dias nesta casa. Essa valorização é 
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urgente, e é urgente não só aqui como também naquilo que é importante que são os seus salários, por 
isso e até pela intervenção do senhor Presidente, causa-lhes alguma estranheza que, por exemplo, o 
núcleo da informática tenha sofrido, nesta reorganização, algumas alterações e ficam ainda aqui com 
algumas dúvidas porque, de facto, é um serviço muito importante, como aqui já o demonstrou e já o 
afirmou, mas neste documento essa importância não vem espelhada e era importante colocá-la. 
Acha que também importa referir, e pediu que lhe permitissem dar uma nota em jeito de declaração, talvez 
de interesse, que o facto de ter um contrato de trabalho em funções públicas não seja também motivo 
para que não possa intervir em todas as áreas importantes e assuntos importantes que importam quer no 
local onde trabalha, quer no sítio onde vive, e isso também é importante colocar. 
Voltando ao documento que receberam, até para que fique claro, de facto, até tinham algumas 
expectativas porque ele foi várias vezes referido com a intenção de alteração por parte do senhor 
Presidente, mas foram surpreendidos com a própria forma do documento. O que encontram é um 
documento de difícil análise, começando logo pela sua formatação, o que pode parecer algo displicente, 
mas o facto de não ser um documento paginado e de ter um articulado muito denso, torna difícil a sua 
leitura, e podia ser um bocadinho mais objetivo e mais concreto, aliás, para que os trabalhadores possam 
concretizá-lo, a clareza e a objetividade é fundamental, e não é isso que têm. 
Uma nota ainda para as questões relacionadas com o cumprimento da lei e a audição aos representantes 
dos trabalhadores, fundamental, e que, aliás, dele faz nota com os pareceres que anexam a esta proposta, 
até porque a lei não é para cumprir às vezes, é para cumprir sempre, e dela precisam também, e uma nota 
menos positiva, naturalmente, para a própria fundamentação do documento que, nesta matéria em 
concreto, coloca a concordância das duas entidades que foram ouvidas e é preciso aclarar essa 
informação porque não é bem isso que está neste, reiterou, longo documento. 
Uma nota também para algumas alíneas que surgem repetidas, ou seja, as mesmas competências 
aparecem repetidas em mais do que um serviço, porque agora são chamado serviços, e não está a falar 
meramente das competências administrativas, daquelas que são comuns aos serviços de gestão de 
pessoal, de tramitação e validação de faturas, aquelas coisas que são regulares em todos os serviços, está 
mesmo a falar de baralhação de conceitos e de competências e este documento não pode, de forma 
alguma, permitam-lhe a expressão, ter essas dificuldades, essas deficiências. É notória, de alguma forma, 
a inclusão neste novo regulamento do regulamento anterior, porque, de facto, se olharem para um e para 
o outro vêm aqui que houve essa tentativa, mas não ficou bem e ficou uma manta de retalhos, daí a 
bancada da CDU crer que esse possa ser também o resultado deste documento que aqui apresentam. 
Depois, e não menos importante, sobre a extinção de divisões e a criação de um departamento, disse que 
não apontam propriamente para o caminho da racionalidade, muito menos revêm neste documento a 
preocupação com as questões da descentralização de competências, porque há pouco surgiu uma 
proposta, exatamente, neste enquadramento e não a veem aqui espelhada e, como já disse, este precisa 
ser um documento claro de conceitos para todos, pelo que as suas reservas sobre este documento são, 
naturalmente, muitas e não o podem acompanhar. 

Para terminar, disse que não há uma relação efetiva sobre a eficácia e a eficiência que se apresenta, ou 
que se pretende apresentar neste documento, com aquilo que se pretende que seja, ou que se acha que 
é, o aumento da qualidade do próprio serviço público, porque sabem que ele é bom, e é muito bom, porque 
se assim não fosse não teria sequer honras de tantas visitas ministeriais nos últimos meses, como já aqui 
assistiram, portanto, enquanto não foram sanadas estas lacunas, enquanto a qualidade e a forma deste 
documento não estiver coadunado com aquilo que aqui disse, não irão, certamente, voltar favoravelmente. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar os esclarecimentos solicitados. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Não lhe apraz acrescentar muito mais, apenas, respondendo às questões aqui colocadas, que se pouco 
mais há a dizer do que assinalar questões como a paginação e a formatação deste documento, diz bem 
do tão pouco que há para dizer e para criticar no mesmo, e acrescentar que, quando se fala e se critica o 
facto da pouca importância que dá ao núcleo de informática, continuará, como no passado, a existir um 
núcleo de informática. A importância que dão a este serviço e aos seus trabalhadores está no empenho 
que colocam no acesso à informação, na aposta que querem e vão fazer na formação, no acesso a 
equipamentos de qualidade que lhes querem proporcionar, bem como aos demais trabalhadores, na 
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autonomia que lhes dão para o exercício das suas funções e no rigor que colocam na aquisição de bens 
que são adquiridos para o município, e essa é a aposta que querem fazer, não só neste como noutros 
serviços, com total transparência. No que diz respeito ao resto, são opções, estas são as do executivo e 
serão livres de votar como assim o entenderem. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Passou a palavra aos deputados municipais entretanto inscritos. 
 

Deputado António Costa do Grupo Municipal do PS 
Referiu que analisaram o documento e notaram, de forma clara, algumas alterações, alterações essas, na 
perspetiva do PS, para um melhor funcionamento e para um melhor serviço. É fundamental otimizar 
determinado tipo de recursos e nota-se que houve essa preocupação em algumas áreas que consideraram 
chaves, e uma maior racionalização cria, naturalmente, uma maior operacionalidade. 

Nota-se bem que há uma preocupação, num ou noutro caso, em reduzir custos, porque o peso tem que 
ser melhor distribuído, e é importante que haja essa preocupação criando maior equilíbrio, com certeza, 
criam-se também melhores respostas, daí que considerem que há que louvar este documento, esta 
preocupação, e é evidente que ninguém esperaria que os eleitos do Partido Socialista, que foi o vencedor 
das eleições, não tivessem essa grande preocupação em fazer uma gestão à sua medida e na sua 
perspetiva, e da melhor forma que entende ser. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Para clarificar, questionou a Câmara se se tratava de um regulamento ou se, em conformidade com a 
ordem de trabalhos, se tratava de um projeto de regulamento e, se assim fosse, perguntar também quando 
é que votariam o regulamento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Esclareceu que, neste momento, é um projeto e quando vier a ser aprovado passa a ser um regulamento, 
porque é uma proposta. 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
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 um votos a favor, sendo 
quinze do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do independente 
Bruno Mendes; nove votos contra da CDU. 
 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto. 
 
Declaração de Voto do Grupo Municipal da CDU proferida pela Deputada Cândida Vinagre 

“A bancada da CDU, consciente da importância que tem uma reorganização de serviços, é obrigada a votar 
contra a proposta, essencialmente, por considerar que a própria fundamentação da proposta não valoriza 
nem colhe aludio no parecer do STAL, por exemplo, no âmbito da necessidade de manter todos os serviços 
na esfera pública. 
A estrutura de serviços, tal como se apresenta, não contribui para uma melhoria do serviço público. 

Não estão garantidas as condições mínimas para melhorar e responder aos desafios de um serviço público 
de qualidade. A proposta fica aquém dos padrões de eficácia, eficiência e qualidade. 
Consideramos ainda que o documento revela enfermidades graves, quer do ponto de vista da forma que 
quer dos conteúdos.” 
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5 - Contratos interadministrativos de delegação de competências do município da Moita nos 
agrupamentos de escolas 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
21/04/2022: 
 
“Considerando: 
1.0 novo quadro de transferência de competências nos municípios, na área da educação, estabelecida no 
artigo 11.º da Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, aprovada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, operacionalizada pelo Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, o qual concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; 
2.Que o novo regime redefine as áreas de intervenção e o âmbito de ação e responsabilidade de cada 
interveniente, assente nos princípios e regras consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo, 
aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, e no Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, ambos na sua redação atual; 
3.Que o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro procede ao reforço das áreas que anteriormente foram 
descentralizadas para os municípios, conferindo-lhes também novas competências; 
4.Que o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, prevê a 
faculdade de delegação das competências aí previstas, exercidas pela câmara municipal, no diretor do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 
5.E que o n.º 3 do artigo 44.º do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de delegação de competências 
próprias do presidente da câmara e dos órgãos municipais nos órgãos de direção, administração e gestão 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 
6.Que o regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação em vigor, prevê, no artigo 120.º do Anexo I à mencionada Lei, a concretização da delegação de 
competências através da celebração de contratos interadministrativos; 

7.Que a negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos princípios da igualdade, 
não discriminação, estabilidade, prossecução do interesse público, boa-fé, boa gestão e continuidade da 
prestação do serviço público e necessidade e suficiência dos recursos; 
8.Que o agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 
administração e gestão, constituída pela integração de estabelecimentos de educação pré-escolar e 
escolas de diferentes níveis e ciclos de ensino, sendo o diretor o órgão de administração e gestão do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira 
e patrimonial, nos termos dos artigos 6.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação 
em vigor; 

9.Que os órgãos do Agrupamento de Escolas da rede pública do Município da Moita têm vindo a 
desenvolver competências, ora descentralizadas, na área da gestão administrativa, financeira e 
patrimonial. 
Propomos a aprovação e a submissão à Assembleia Municipal, da celebração de Contratos 
Interadministrativos entre o Município da Moita e os(as) Srs. (as). Diretores(as) dos Agrupamentos de 
Escolas do Município da Moita, bem como a respetiva afetação de recursos financeiros e a minuta de 
contrato anexo à presente proposta, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º , nas alíneas l) e m) do n.º 1 do artigo 33.º e nos artigos 116.º a 123.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tudo conjugado com o artigo 
44.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 
de janeiro e com o n.º 1 do artigo 4.º e n.º 3 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
todos na sua redação atual. 
A despesa no valor de 341.164,32 tem enquadramento orçamental na rubrica a 0102 04050103 – 
Serviços autónomos da administração local.” 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Relativamente a este ponto que, mais uma vez, acredita que todos tiveram a oportunidade de receber e 
ler os documentos, passou a palavra ao Vereador António Carlos Pereira para dar algumas notas. 
 
Vereador da Câmara Municipal, António Carlos Pereira 

Efetuou a apresentação da proposta em conformidade com a transcrição infra: 
“O município da Moita, no âmbito da descentralização, tem assumido novas competências na área da 
educação, que começou a executar, formal e substancialmente, no passado dia 1 de abril várias 
competências no âmbito do processo de descentralização no domínio da educação e de acordo com o 
Ministério de Educação. 

Esta foi uma matéria que tem sido muito trabalhada nos últimos meses, impulsionado por este novo 
executivo e pela própria equipa interna do DASC, divisão de Educação, em parceria com os diretores de 
seis agrupamento de escolas do concelho e, sobretudo, também aqui, com o apoio do delegado regional 
da DGEST de Lisboa e Vale do Tejo, que também têm contribuído e dado apoio a este neste processo, isto 
para que tudo corra de forma muito serena e com a maior qualidade possível. 

Trata-se de um passo muito importante para que as nossas escolas e toda a comunidade escolar tenham 
ganhos de eficácia e eficiência na sua gestão, aprofundando a relação de trabalho entre os parceiros, 
permitindo que todas as situações possam ser resolvidas com maior celeridade e, dessa forma, potenciar 
o funcionamento do sistema educativo ao nível do município da Moita. 
A Câmara Municipal da Moita está muito empenhada nesta nova missão que seguramente, e no imediato, 
irá manter ou aprofundar as responsabilidades e poderes nos diretores dos agrupamentos, apostando-se 
na capacitação de todos com mais e melhor trabalho de equipa, e numa profícua relação de proximidade. 
Foi também realizada, entre este executivo, presidente e vereadores, uma reunião onde foram acolhidos 
cerca de 334 novos trabalhadores, que passaram a ser então funcionários deste município, e foi com esse 
intuito que os acolhemos e que demos boas-vindas para este novo funcionamento e no enquadramento 
institucional, numa relação de proximidade que pretendemos construir com todas estas pessoas que 
vieram, novos trabalhadores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, e manter os seus postos de 
trabalho e as suas funções, de acordo com as orientações dadas pelas direções dos agrupamentos de 
escola, que continuam a fazer toda a gestão operacional desses profissionais ao dispor em cada 
instrumento de ensino. 
A Câmara Municipal estabeleceu, e está a estabelecer, protocolos com os vários agrupamento de escolas 
do município para que, no imediato, possa ser dada continuidade ao cumprimento de alguns 
compromissos anteriormente assumidos em algumas áreas de gestão escolar, pelo que a delegação de 
competências nos próprios diretores se revela um ato de confiança do elevado nível de capacidade de 
gestão dos mesmos, e na rentabilização da capacidade já instalada nos próprios agrupamento de escolas. 
Os protocolos irão contemplar várias áreas da gestão escolar, tais como, refeições escolares, o reforço 
alimentar, todo o processo de contratação e entrega de leite escolar, os transportes escolares, inclusive, 
a gestão de transportes especializados das crianças e jovens com mobilidade reduzida, a escola a tempo 
inteiro, a gestão de pequenas reparações nas escolas do 2º e 3º ciclos, assim como as escolas secundárias 
e a própria gestão das despesas correntes e do funcionamento dos agrupamentos. 
Gradualmente, e de forma muito criteriosa, nos termos do acordo da transferência de competências no 
domínio da educação, o município da Moita pretende redefinir, em parceria com os diretores e as suas 
equipas, um novo paradigma quanto ao modelo de gestão escolar no concelho, dentro da maior brevidade 
e eficiência possível, assegurando o funcionamento a partir também daquilo que é o Ministério da 
Educação e as suas orientações. 
O processo de descentralização na área da educação é encarado pela Câmara Municipal da Moita e pelo 
município da Moita, como uma excelente oportunidade para, e em conjunto, numa estreita relação com 
toda a comunidade escolar, criarmos mais e melhores condições para potenciar os investimentos no 
processo educativo, de uma forma integrada e com efeitos positivos no desenvolvimento das crianças e 
jovens do nosso concelho. Na Moita o futuro é agora.” 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 

Colocada a proposta a discussão intervieram: 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Daquilo que apreciaram relativamente à proposta disse que queria, de facto, registar o caráter transitório 
que este contrato tem, ou seja, pensa que estará sujeito a uma avaliação posterior e depois as coisas 
serão atualizadas, porque no anexo um aparece o mapa de transferências de 1 de abril a 31 de agosto, e 
daí que entenda que seja um período transitório, aliás, diga-se de passagem, que esta descentralização 
que o Governo tem feito, nalguns aspetos, é uma autêntica trapalhada, porque nesta descentralização na 
área da educação, vão votar um contrato interadministrativo que, primeiro, descentraliza a competência 
nas escolas para a Câmara, depois vai descentralizar a verba numa equipa e em alguém que depende do 
próprio Ministério da Educação, mas percebe a arquitetura administrativa que estes protocolos de 
descentralização têm, e confessa que, às vezes, lhe faz um bocadinho confusão e espera bem que neste 
domínio da educação, como nos outros domínios em que a descentralização está a ser imposta às 
autarquias, de facto, exista um bom resultado para as populações que servem. 
Mas, no ponto sete da proposta, diz que “a negociação, celebração, execução e cessação dos contratos 
obedece aos princípios da igualdade, não discriminação, estabilidade, prossecução do interesse público, 
boa-fé, boa gestão e continuidade da prestação do serviço público e necessidade e suficiência dos 
recursos”, frase na qual se revê completamente. Ao olhar novamente para o anexo um, o que diz no mapa 
de transferências, de 1 de abril a 31 de agosto, e confessa, e é isto que quer perguntar, que não percebe 
nada, não percebe o raciocínio lógica destas verbas, porque há aqui uma discrepância muito grande de 
valores e não encontra uma lógica para isso, pelo que gostava que lhe explicassem, por exemplo, nos 
encargos com instalações, como é que vão desde dezassete mil euros para uma escola como a José Afonso 
até sessenta e cinco mil euros para a escola da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, sendo estes 
encargos com instalações referentes a água, eletricidade, combustíveis e telecomunicações, portanto, há 
aqui uma discrepância enorme de valores que, sinceramente, não entende. Assim como não entende, 
quando se fala em encargos com limpeza, higiene e material de escritório, que uma escola como a 
secundária da Baixa da Banheira receba quinze mil quinhentos e vinte e cinco euros e a escola Fragata do 
Tejo, para estes meses todos, receba dois mil duzentos e quarenta cinco euros. 
Gostava que lhe explicassem qual é o raciocínio lógico para uma discrepância tão grande verbas, qual foi 
o valor referencial destas verbas que levou a que este protocolo, e como já referiu, percebe a condição e 
a obrigação da Câmara de aqui trazer este protocolo, mas não consegue perceber uma coerência, um 
raciocínio lógico, relativamente a estas verbas. E também pode ir à coluna da manutenção e 
apetrechamento, em que para a escola da Moita são oito mil trezentos e trinta e três euros e trinta e três 
cêntimos, mas para a escola José Afonso ou para a Mouzinho da Silveira são quatro mil cento e sessenta 
e seis e sessenta e sete cêntimos. Olhando, mais ou menos, porque não está por dentro destes 
estabelecimentos de ensino, mas conhece uns melhores que outros, as dimensões não justificam uma tão 
grande discrepância de verbas, daí que pergunte de onde é que isto vem e qual é o valor de referência que 
aqui está, porque gostariam de votar este contrato interadministrativo, mas com pleno esclarecimento 
daquilo que está a ser trazido a esta Assembleia. 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 

Para responder a esta matéria, porque acredita que fará todo o sentido, passou a palavra ao Vereador 
António Carlos Pereira. 
 
Vereador da Câmara Municipal, António Carlos Pereira 
Têm estado a fazer este acompanhamento, praticamente, desde a tomada posse, em outubro 19 de 
outubro, um processo que apanharam muito suspenso, praticamente anulado, em negação e, atendendo 
à data de referência que tinham, 1 de abril, foram obrigados a entrar num comboio a alta velocidade e 
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essa alta velocidade era porque tinham esta data de referência e porque, como sempre têm dito, acreditam 
que este pode ser o caminho, esta proximidade, com esta descentralização e esta delegação das 
competências, como ela está a ser feita, caso a caso, com os agrupamentos que, no caso do município, 
são seis, todos eles distintos, quase como estarem aqui várias pessoas e todos terem a sua casa, em que 
uns fazem uma gestão, outros fazem outra, com o mesmo orçamento, outros com orçamentos mais 
pequenos, e cada gestão, num agrupamento, tem as suas especificidades e as especificidades são 
diferentes. Estão a falar, por exemplo, se tem um refeitório de gestão direta tem um determinado 
financiamento, se tem um refeitório que está adjudicado a uma empresa que presta serviços de 
alimentação tem outro tipo financiamento, portanto, é natural que, vejam números diferentes porque são, 
efetivamente, diferentes. 
Quando refere, na manutenção e apetrechamento, uma escola, não é só uma escola, são dois edifícios, 
porque a Baixa da Banheira tem uma escola secundária e uma escola dois três, daí ter um valor que é 
diferente de todos os outros, porque em todas as outras escolas é só um edifício, portanto, esta rubrica 
tem esta dotação porque o município tem oito edifícios que estão contemplados com um determinado 
valor, sendo que, no caso, a Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, por ter duas escolas, tem esta diferença 
de valor para todos os outros. Se estiveram a falar da Dom Pedro II, tem um determinado valor, se 
estiverem a falar da Fragata do Tejo, tem um determinado valor, e como se pode verificar no quadro, todos 
aqueles que têm só um edifício, só têm um valor, portanto, só unicamente a escola secundária da Baixa 
da Banheira, no Vale da Amoreira, e a escola dois três do Vale da Amoreira, têm um valor que duplica, 
exatamente, porque são dois edifícios. Tratam-se de processos dinâmicos, naturalmente, e aquilo que diz 
é que cada agrupamento tem uma especificidade na sua gestão, se tem um refeitório que é gerido com 
recursos próprios, obviamente, há aqui despesas que são alocadas, há um rácio que é diferente por ter ali 
aquele refeitório de gestão direta, portanto, as diferenças são essas. 

Têm um mapa, que lhes foi apresentado com referência a 2019, e o que estiveram a fazer foi, com os 
diretores dos agrupamentos, em grande sintonia, em grande trabalho articulado, em grande trabalho de 
colaboração para, efetivamente, também terem, e que neste momento estão tentar fazer, uma gestão o 
mais fina possível, porque os próprios agrupamentos, até 31 de março, estiveram a fazer a sua gestão, os 
seus relatórios da gerência, e esses foram documentos que tiveram em atenção porque as referências que 
tinham dos mapas que lhes foram entregues datavam de um ano diferente, porque não poderia ser o de 
2020 e o de 2021 pela situação pandémica que lhes faz uma diferença em termos da gestão, daí este 
critério, e é um processo também rigoroso a esse nível porque não quiseram fazer uma dotação com um 
valor orçamentado que fosse muito diferente daquilo que depois era a gestão do dia a dia mais corrente, 
e que foi esse ano de 2019. 
Naturalmente, os seis agrupamentos são diferentes e têm formas de se financiar diferentes, pelo que, 
olhando para o documento, pode ver números com os quais tenha alguma dificuldade no seu 
entendimento, mas o que estão a fazer, com muito rigor, muita cautela, muita segurança, com os diretores 
é delegar e ter confiança neles próprios para apoiarem a Câmara nestas áreas porque já perceberam, 
muito claramente, neste grupo e nesta estrutura de trabalho que está acontecer, que há coisas que vão 
conseguir fazer um pouco mais rápido, e vão também trabalhar muito nas questões da eficiência e da 
eficácia, nos recursos e nos resultados, porque o que querem, efetivamente, é que os diretores tenham 
tempo para estar a investir naquilo que são os processos educativos, naquilo que é a componente 
pedagógica, e que não tenham que ir a reuniões e a conselhos escolares em que os professores lhes digam 
que quase nem têm capacidade para gozar os seus dias de férias por direito. Isso não querem, o que 
querem fazer é fazer a sua gestão, ficar com as competências que são as competências da Câmara e que 
a escola, os professores e a componente letiva e docente consiga investir nestes jovens e nestas crianças 
do concelho. 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Passou a palavra aos deputados municipais entretanto inscritos. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Sem recorrer ao microfone, disse que o Vereador não tinha respondido sobre a questão da origem dos 
números, só referiu que eram de 2019, e lembrou que no Agrupamento de Escolas da Moita também são 
dois edifícios e, na manutenção, higiene e limpeza, aparece uma verba muito diferente. 
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Vereador da Câmara Municipal, António Carlos Pereira 
Explicou que, no anexo um, a escola da Moita tem, exatamente, dois edifícios e, se se verificar está, 
exatamente, igual à escola da Baixa da Banheira, secundária e dois três, com um valor que precisou, para 
ser mais fácil identificar, de oito mil trezentos e trinta e três, exatamente, igual ao que Baixa da Banheira 
tem com os seus dois edifícios. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Novamente sem recorrer ao microfone, e pedindo desculpa pelo diálogo, disse que se estava a referir 
afinal era aos encargos com instalações. 
 
Vereador da Câmara Municipal, António Carlos Pereira 
Voltou a esclarecer que, se um tiver o seu orçamento e o outro tiver o seu orçamento, cada um vai investir 
e vai dar mais valor a uma determinada aquisição de produtos, na sua gestão do dia a dia, portanto, aqui 
é a gestão da escola, com os financiamentos que a escola têm, com os recursos próprios que as escolas 
têm, de gastos com as empresas de limpeza porque não beneficiam de valores para adjudicar às empresas 
em contratação externa. 
Para concluir, disse que este mapa está feito numa componente de duodécimos, por isso é que têm aqui 
cinco meses, portanto, há aqui um valor que lhes dá a segurança, de 1 de abril até 31 de agosto, num 
proporcional dos duodécimos para cinco meses. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Pediu desculpa por que só estava a querer facilitar os trabalhos, mas acabou por que se levantar, porque 
segundo entendeu, e percebem, como já referiu, que estão a falar de um período experimental, o senhor 
Vereador referiu algo que o deixou, agora, ainda mais perplexo, porque os números de 2019 foram 
baseados, pensa, nos números do Ministério de cada escola, no mapeamento de cada escola, e declarou, 
desde já, a sua confiança em todas as equipas pedagógicas e em todos os diretores de agrupamentos que 
aqui estão referidos, não coloca em questão nem a idoneidade nem a competência profissional de nenhum 
deles, mas a explicação que acabou de ser dada, e que passou a exemplificar, é que se já era muito 
gastador e gastava muito do seu orçamento, então vão buscar o valor de referência e está contemplado 
com esse gasto grande, supérfluo, que tinha, mas se era poupadinho, passa a ter um valor menor porque 
era poupadinho e o que gastava antes era aquilo porque era poupadinho. Não sabe se percebeu bem e se 
esse era, exatamente, um dos critérios, e isso, se assim for, e espera bem que não seja, é inaceitável, 
porque não estão a premiar aquilo que é o critério de economia, de eficiência, de bom gasto do dinheiro 
público porque, de facto, não pode haver um critério de mais poupança ou de menos poupança com 
referência ao que era. 
Aliás, a sua filha mais nova, está na escola secundária da Moita, e ainda ontem teve uma reunião de pais 
da avaliação do segundo período e, por acaso, num dos corredores principais, junto à direção, contou 
quatro baldes a apanhar pingas de água do teto, e esta verba que aqui está para a manutenção, e não 
sabe, de facto, se é para isso, mas quando olhou viu que já faltavam lá umas partes do teto falso, mas se 
esta verba for para isso, de facto, não vai dar mesmo para reparar. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Para responder a todas as questões, porque não quer que fiquem questões por responder, clarificou que 
estes são valores de referência e os valores de referência têm que ter uma altura, têm que ter um ano, 
têm que ter um dado momento. Como calculam, em trezentos e oito municípios, em mais de mil freguesias, 
são milhares de escolas e é impossível apurar, de imediato, ao dia, ao mês, neste caso, os custos com 
cada uma das escolas. Utilizou-se como referência o ano de 2019, é um processo dinâmico, não é estático, 
cristalizado no tempo, não existe aqui nenhum dogma relativamente a esta matéria, e é óbvio que o 
Ministério e o Governo irão, paulatinamente, atualizar estas e outras informações que se considerem 
pertinentes. 
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Sobre a referência feita àquela fábula do gastador e do poupadinho, quis dizer que, na realidade, o que 
está aqui em causa é um conjunto de compromissos assumidos pelos diferentes estabelecimentos de 
ensino, com diversos contratos, contratos esses que querem continuar a honrar, e é nessa base que esses 
valores foram apurados, e é normal, dado à tipificação de cada um dos estabelecimentos de ensino, que 
os mesmos tenham custos diferentes, resultantes da sua morfologia, o que para si, e acredita que para 
todos, é algo sobejamente natural e facilmente percetível por todos. 
Quis também dizer, quando aqui se refere e se dá um exemplo prático, e daí ser perigoso utilizar exemplos 
muito específicos sem ter o cuidado de dizer que não se quer extrapolar, como foi o caso das infiltrações, 
que é claro na legislação e nas portarias que saíram que o financiamento que é dado é para a manutenção, 
ou seja, um vidro que se parte, uma fechadura que é necessário trocar, um puxador de uma porta, mas as 
grandes obras de intervenção continuam a ser feitas pelo Ministério da Educação nos edifícios escolares, 
e é disso que se trata. Neste caso, as que foram descentralizadas para as autarquias são as pequenas 
obras de manutenção, sendo certo que, se for entendimento da autarquia, poderá fazer obras de outra 
natureza, como é o caso da opção desta Câmara Municipal ao fazer o lançamento do concurso para a 
construção do novo pavilhão da escola secundária da Baixa da Banheira, que só não está em processo 
mais adiantado porque houve uma falha nos e-mails e foi para o spam de diversas entidades, mas isso 
são questões informáticas alheias àquela que é a vontade do executivo, senão, já estaria em curso, mas 
também rapidamente os serviços vão voltar a lançar esse concurso para esse projeto. 

Por último, reafirmou, no que diz respeito à componente obras que é só de manutenção, se obras houver 
de outra natureza em que seja esse o entendimento do executivo, em que tenham cabimentação para tal 
e o considerem uma prioridade, será opcional por parte da autarquia. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze do PS, nove da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 
 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto. 
 
Declaração de Voto do Grupo Municipal da CDU proferida pelo Deputado João Figueiredo 
“A posição da CDU sobre este processo de transferências e sobre o modo, às vezes, pouco transparente, 
aliás, tal como foi aqui comprovado por esta troca de conversa, de perguntas e respostas, muitas vezes 
pouco transparente e também muito pouco democrático, já dissemos e já falámos sobre isto várias vezes, 
nós não concordamos com o modo como este processo está a decorrer. 
Sendo conhecida a nossa posição sobre este processo, e dos seus múltiplos problemas, que levam a que 
muitos municípios tenham adiado, até ao último momento em que foi possível, esta transferência desta 
competência, em particular, e que outras competências tenham sido mesmo adiadas pelo Governo, que 
isto serve para deslastrar responsabilidades do Governo para os municípios, confirma-se no dia a dia e 
está-se a confirmar aqui. 
Ora, à CDU, o que interessa é que, mesmo neste quadro com o qual nós não concordamos, assegurar que 
o município e as escolas e, por esta via, toda a comunidade escolar, não sejam prejudicados pela situação 
de abandono em que muitas escolas foram colocadas por sucessivos governos, e o ensino, naturalmente, 
até na tentativa de estimular o surgimento do ensino privado, à semelhança do que acontece, por exemplo, 
na saúde. 
O contrato que se nos apresenta está dentro do que a lei permite, pelo que é esse o motivo porque o nosso 
voto é favorável, e parece-nos também bastante acertada e fundamental, para o nosso sentido de votação, 
a decisão de efetuar o contrato até ao final do ano letivo em curso e aferir-se a sua aplicação e a sua 
aplicabilidade, porque a escola pública é a nossa preocupação e a sua qualidade não pode, de forma 
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alguma, depender de eventuais faltas de verbas para o seu funcionamento, e nós sabemos que isto 
acontece, regularmente, dentro da competência do Ministério da Educação, e o nosso voto favorável não 
invalida, muito pelo contrário, o facto de ser imprescindível uma avaliação permanente e um contacto 
permanente com os agrupamentos escolares, no sentido de se perceber se estes valores correspondem 
às reais necessidades dos agrupamentos ou se, como nós temos defendido, estas verbas não vão resolver 
os problemas dos agrupamentos escolares nem das escolas, porque estas verbas não resolveram 
problema nenhum antes, e ao manter-se este tipo de verbas não vamos resolver, portanto, é este o nosso 
sentido de voto, que tem esta fundamentação, e no futuro continuarão a estar atentos a este processo.” 

 
 
6 - Redução parcial e excecional das taxas inerentes à emissão de licenças especiais de ruído, durante 

o período da Feira de Maio e Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem de 2022 
 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
21/04/2022: 
 
“A pandemia Covid-19 tem motivado a necessidade de implementação de medidas sucessivas e 
extraordinárias, não só no combate á doença, mas também para a revitalização socio-económico do 
comércio em geral e dos comerciantes do, e no, concelho. 
As dificuldades financeiras decorrentes desta pandemia em vias de dissipação, têm vindo a decrescer, 
mas têm-se mantido como um efetivo condicionalismo ao refresh tão desejado na economia nacional e 
local. 
Nalguns casos, ainda persistem, e noutros até com algum agravamento, impedindo os comerciantes de se 
afirmarem num potencial período de recuperação económica. 
Os eventos da Feira Regional de Maio e Festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, são icones 
tradicionais do nosso concelho. Nesse sentido, devemos manter e criar as condições necessárias para que 
a sua existência e continuidade propicie diversão, alegria e, apesar de tudo, preserve e recrie a tradição 
aos nossos munícipes. 

As autarquias locais, consagradas na Constituição da República Portuguesa, são pessoas coletivas 
territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das 
populações respetivas. São, para além do mais, entidades públicas com maior relevo no alcance do 
interesse público e do bem-estar e qualidade de vida dos seus cidadãos, entenda-se, munícipes. 

Pelo que, face ao exposto e considerando as dificuldades económicas e financeiras que ainda se mantém 
para as famílias, empresas e, em especial, para os comerciantes, e porque é imprescindível que se 
conserve a tradição festiva no concelho, e esta só é possível com a presença dos comerciantes nas mais 
variadas valências da sua atividade, é mister que este município proporcione também condições para o 
seu exercício, isentando-os parcialmente das referidas taxas, ao abrigo da lei. 

Assim, proponho: 
Nos termos, e para efeitos, do n.º 9, artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que se cumpra o 
disposto no n.º 2 e 3 do mesmo preceito e se submeta á deliberação da Assembleia Municipal, a aprovação 
dos critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, 
relativamente aos impostos e outros tributos próprios, designadamente: 

- Isenção das taxas inerentes á emissão de licenças especiais de ruido, nos seguintes moldes: 
a) Para a Feira de Maio, com a duração de quatro dias, isenção de dois dias, para cada um dos 

requerentes. 
b) Para as Festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, com a duração de dez dias, isenção de 

cinco dias, para cada um dos requerentes.” 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Para apresentar esta proposta passou a palavra à Vice-presidente Sara Silva. 
 

Vice-presidente da Câmara Municipal, Sara Silva 
Referiu que esta redução excecional das taxas diz apenas respeito a isenções para dois eventos 
específicos, a Feira de Maio Festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem deste ano, e isenções 
desta natureza já existiram em período anterior, isenções essas que eram concedidas verbalmente, sem 
qualquer sustentação legal, e o que querem agora é, de facto, dar uma base legal e fundamentada a essas 
reduções excecionais destas taxas. 
Em seguida, efetuou a apresentação da proposta em conformidade com a transcrição infra: 
“O fundamento está, precisamente, na retoma e na revitalização socioeconómica de pessoas e empresas 
no nosso concelho, o regime financeiro das autarquias locais permite que, sob proposta da Câmara 
Municipal, a Assembleia Municipal, através de deliberação fundamentada, possa conceder isenções totais 
ou parciais, relativamente aos impostos e outros tributos, e os benefícios devam ter em vista a tutela de 
interesses públicos relevantes e obedecer ao princípio da igualdade. 
O que nós pretendemos, de facto, à semelhança do que foi feito anteriormente, é contribuir para o impulso 
económico do nosso concelho, mas queremos fazê-lo de forma sustentada e legal, e por isso, assim, 
propõe-se que esta Assembleia Municipal delibere a aprovação dos critérios e condições para 
reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e a 
outros tributos próprios, designadamente, a isenção das taxas inerentes à emissão de licença especial de 
ruído nos seguintes moldes: para a Feira de Maio, com a duração de quatro dias, isenção de dois dias para 
cada um dos clientes; para as Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, com a duração de dez 
dias, a isenção de cinco dias para cada um dos requerentes.” 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
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 unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze do PS, nove da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 

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

 
 
7 - Adesão da Assembleia Municipal da Moita à ANAM – Associação Nacional das Assembleias 

Municipais 
 

A proposta infra foi aprovada por maioria, em reunião da Câmara Municipal realizada em 21/04/2022: 
 
“De acordo com o artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa, os municípios poderão constituir 
associações para a administração de interesses comuns; 
Mais especificamente, podem os municípios constituir, alternativamente, associações de fins específicos, 
nos termos dos artigos 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 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; 
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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 artigo 1.º que é possível aos municípios 
associarem-se para efeitos da sua representação institucional junto dos órgãos de soberania e da 
administração central; 
A ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais é uma associação de direito privado, 
constituída por escritura pública de 7 de maio de 2016, que se rege pelos respetivos estatutos e pelas 
disposições do Código Civil; 
De acordo com o n.º 1 do art. 2.º, dos seus estatutos, constitui objeto da ANAM a valorização do papel das 
assembleias municipais na organização democrática dos municípios, na senda do espírito democratizante 
da Assembleia Constituinte de 1975-1976; 
Importa defender o papel das assembleias municipais, enquanto órgãos representativos dos Municípios 
dotadas de poderes deliberativos, que visam a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, com competências de fiscalização sobre os executivos municipais, nos termos 
legais; 
Ao abrigo do disposto no art.º 3.º dos referidos estatutos, são associadas da ANAM as assembleias 
municipais, representadas pelos seus respetivos presidentes, que manifestem a sua vontade em aderir a 
esta associação; 
A Direção da ANAM decidiu em 26/11/2021 a fixação do valor das quotas para o ano de 2022 a pagar 
pelas suas associadas, (Anexo 1) cabendo, à Assembleia Municipal da Moita, em função do número de 
eleitores do concelho, um montante anual de € 1.925 (mil, novecentos e vinte e cinco euros); Ademais, no 
presente momento, a ANAM conta já com um número de associados que obriga a sua consulta, no âmbito 
da preparação de legislação futura, envolvendo autarquias locais, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 
3.º, da Lei n.º 54/98, facto de especial relevo na avaliação da premência e pertinência deste ato de 
adesão, nomeadamente, atendendo aos processos legislativos em curso; 
A adesão a uma associação de direito privado de municípios que tem em vista a representação 
institucional dos seus associados – e, neste caso, a adesão à ANAM – encontra-se dependente do acordo 
prévio do Município, conforme orientação da ANAM (Anexo 2), uma vez que o que se pretende é representar 
institucionalmente o município, a deliberação acerca da adesão deste à ANAM deve ser de valor reforçado, 
o qual será obtido mediante a pronúncia dos dois órgãos que compõem a pessoa coletiva município – o 
órgão executivo e o órgão deliberativo; 
Com efeito, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 2.ª reunião realizada em 11 de fevereiro de 
2022 na continuação da sessão ordinária no dia 29 de dezembro de 2022, deliberou, sob a forma de 
recomendação à Câmara Municipal da Moita, aderir à ANAM. 
Assim, tendo em conta o exposto, e ao abrigo do previsto na alínea oo) do n.º 1 do art.º .33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se 
que o Executivo Municipal delibere: 
- Propor à Assembleia Municipal a deliberação de adesão da Assembleia Municipal da Moita à ANAM - 
Associação Nacional das Assembleias Municipais, sendo representada pelo respetivo presidente; 
- A aceitação dos Estatutos da ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais, em anexo, que 
fazem parte integrante desta proposta; 
- O pagamento da quota anual para o ano de 2022, no valor de € 1.925 (mil novecentos e vinte e cinco 
euros), aprovada pela Direção da ANAM em 26/11/2021, conforme Anexo 1, remetido pela ANAM, datado 
de 2 de dezembro de 2021. 
— Que se dispense o Visto prévio do Tribunal de Contas, por desnecessário, conforme Anexo 3 
Anexo: doc.l; doc.2; doc.3” 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
 
Colocada a proposta a discussão intervieram: 
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Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 
Disse que podia ser uma declaração de voto, mas que, antecipadamente, informavam e davam nota que 
mantêm em coerência a posição da CDU na última assembleia em que este assunto foi abordado, e o voto 
será de abstenção, uma vez que acham que as autarquias têm que estar unidas e concentradas naquilo 
que são as suas associações representativas, o que reveem na Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, em que as assembleias municipais, naturalmente, também estão representadas. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

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 votos a favor, sendo quinze 
do PS, dois do BE, um do PSD, um do independente João Gaspar, um do independente Bruno Mendes; 
nove abstenções da CDU. 
 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
8 - Discussão e votação do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação “Moita-Percursos de 

Igualdade” 2022-2025 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
21/04/2022: 
 
“Considerando que: 

- A alínea q) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado e publicado como 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece que compete às câmaras 
municipais assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, 
designadamente, através da adoção de planos municipais para a igualdade; 

- O Município da Moita celebrou, a 28/08/2020, o Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não 
Discriminação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CCI) que prevê, na alínea c) da 
Cláusula Quarta, que compete ao Município "conceber, adotar e implementar um Plano Municipal para a 
Igualdade e a Não Discriminação (PMIND), alinhado com a ENIND e os respetivos Planos de Ação"; 
- O Município da Moita apresentou uma candidatura ao Fundo Social Europeu, no âmbito do PORLisboa 
2020, referente a "Apoio técnico de planos para igualdade", o qual foi aprovado a 05/04/2021; 
- Foram construídos dois relatórios de diagnóstico (vertente interna e externa), tal como previsto na 
candidatura apresentada e aprovada, que fundamentam a construção do primeiro Plano Municipal para a 
Igualdade e a Não Discriminação do concelho da Moita, e que são remetidos para conhecimento; 
- Foi elaborado o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação "Moita-Percursos de Igualdade" 
2022-2025, nas suas vertentes interna e externa, anexas à presente proposta, que importa aprovar em 
sede de Reunião de Câmara e submeter, de seguida, à Assembleia Municipal, também para aprovação. 
Assim, propõe-se ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado e publicado como Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que a 
Câmara Municipal da Moita delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, o Plano 
Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação "Moita-Percursos de Igualdade" 2022-2025, constante 
do Anexo I à presente proposta e que dela faz parte integrante. 
Em anexo: PMIND - Planos de Ação vertente interna e externa 

Relatórios de diagnóstico PMIND - vertente interna e externa” 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Informou que a presente proposta passou a ter a seguinte redação: «Discussão e votação do Plano 
Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação “Moita-Percursos de Igualdade” 2022-2025» 

Em seguida, pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Passou a palavra ao Vereador António Carlos Pereira para proceder à apresentação da proposta. 
 

Vereador da Câmara Municipal, António Carlos Pereira 
O PMIND - Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, é um plano que está em vigor e fruto 
também daquilo que foram os anos de pandemia, tiveram aqui um efeito ao nível das atividades que 
estavam candidatadas e que estavam aprovadas, naquilo que era a fundamentação da candidatura deste 
plano. Houve necessidade de fazer alguns reajustes face aos desvios da calendarização, da 
temporalidade, das mesmas, há um conjunto de parceiros que estão envolvidos nesta candidatura, há 
uma equipa de avaliação, e é um plano que tem componentes internas e componentes externas, portanto, 
há dois tipos de vertentes. A vertente interna mais a nível daquilo que também é o plano a nível da sua 
aplicabilidade no domínio dos trabalhadores do município e daquilo que é o combate a esta discriminação 
que possa, de alguma maneira, estar presente, e é isso que se quer fazer, mitigar estas situações, 
combatê-las, e é por estes planos e pelas suas atividades que as mesmas se praticam, ou seja, com ações 
concretas, portanto, há um plano, foi apresentado em reunião de Câmara, está agora a ser submetido à 
deliberação da Assembleia Municipal, tem uma temporalidade até fevereiro do próximo ano como projeto 
candidatável a financiamentos específicos e vai decorrer até 2025. 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
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 unanimidade com vinte e nove votos a favor, 
sendo quinze do PS, nove da CDU, um do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, 
um do independente Bruno Mendes. 
 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto. 
 
Declaração de Voto do Grupo Municipal da CDU proferida pela Deputada Susana Martins 

“Os eleitos da CDU votam a favor do documento, uma vez que ele reflete o trabalho iniciado e desenvolvido, 
quase na sua totalidade, ainda no anterior mandato, tendo sido respeitado todo o processo de construção 
do mesmo. 
O cumprimento deste plano contribuirá para um município mais solidário e justo para todos.” 
 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Propôs à Assembleia que os próximos três pontos fossem apresentados em conjunto pela Câmara 
Municipal, uma vez que versam a mesma temática, fazendo as respetivas discussões e votações em 
separado, o que foi aceite pelo plenário. 
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9 - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 
para efeitos de benefícios fiscais - isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais – Requerente: Ricardo Manuel da Silva Taveira 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
21/04/2022: 
 
“Através do requerimento n.º 20596, de 29 de setembro de 2021, veio o requerente solicitar a emissão 
de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana, doravante 
ARU, para efeitos dos benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 

Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 
1. O imóvel do requerente, sito no rua 5 de Outubro, n.º 10, Alhos Vedros, descrito na Conservatória do 

Registo Predial da Moita sob o n.º 5019/20161213, e inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 
363, situa-se na Área de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, e foi objeto de obras de requalificação, 
tendo, no seguimento de uma vistoria inicial para verificação do estado de conservação, sido 
classificado como "mau", a que corresponde um nível de conservação de 2, de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de reabilitação, foi realizada a vistoria final, no dia 7 de setembro de 2021, para 
verificação do estado de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de conservação 
"Excelente" - nível 5, pelo que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n. º 23 do Artigo 71.º 
do Estatuto dos benefícios Fiscais – "i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo 
menos, dois níveis acima do verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro)” 

3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,37% sobre o valor patrimonial atual do imóvel, 
que de acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de € 48.679,40 a isenção de IMI 
importa uma perda de receita no valor de € 180,11 anuais, totalizando no computo dos 3 anos, € 
540,33. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, estando por isso 
enquadrado no regime específico que permite usufruir da isenção de IMl, dedução de despesas em sede 
de IRS e tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 3 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 22 de setembro de 2021, dando 
cumprimento ao disposto no n. º 23 do Artigo 71. º do EBF; 

1. Aprovar a emissão de certidão para efeitos de benefícios fiscais ao nível do IRS, com a dedução à 
coleta de 30% do IRS dos encargos suportados com a reabilitação até ao montante de 500 € e 
tributação reduzida de 5% sobre rendimentos prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel, 
bem ainda, para efeitos de isenção de IMI por um período de 3 anos. 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n. º 19 do 
artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração 
tributária.” 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse esta e as próximas duas propostas da Câmara 
Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
As propostas resultam do mesmo regulamento, são habitações construídas em zonas ARU que beneficiam 
de um conjunto de incentivos, seja de isenção do IMI e outros benefícios fiscais descritos nos artigos 
números quarenta e cinco e quarenta e seis do estatuto dos benefícios fiscais, em cada uma delas está 
identificado o respetivo requerente, que tendo obtido parecer favorável por parte dos serviços e tendo sido 
aprovado em reunião de Câmara, trazem à Assembleia Municipal para que os mesmos possam ser 
apreciados e votados. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

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 unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze do PS, nove da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 
 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
10 - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 

para efeitos de benefícios fiscais - isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais – Requerente: Cláudia Maria Martins Alves 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
21/04/2022: 
 
“Através do requerimento n.º 25232, de 17 de dezembro de 2020, veio a requerente solicitar a emissão 
de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana, doravante 
ARU, para efeitos dos benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 
Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 



   Página 39 de 46 

1. O imóvel do requerente, sito no rua de Liége, n.º 10, Moita, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Moita sob o n.º 683/19870318, e inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 6632, situa-
se na Área de Reabilitação Urbana da Moita, e foi objeto de obras de alteração e ampliação, tendo, 
no seguimento de uma vistoria inicial para verificação do estado de conservação, realizada em 7 de 
agosto de 2017, sido classificado como "médio", a que corresponde um nível de conservação de 3, 
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de alteração e ampliação, foi realizada no dia 22 de dezembro de 2020 a vistoria 
final para verificação do estado de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de 
conservação "Excelente" - nível 5, pelo que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n. º 23 
do Artigo 71.º do Estatuto dos benefícios Fiscais – "i) Da intervenção resultar um estado de 
conservação de, pelo menos, dois níveis acima do verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro)” 

3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,37% sobre o valor patrimonial atual do imóvel, 
que de acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de € 9.380,00 a isenção de IMI 
importa uma perda de receita no valor de € 34,71 anuais, totalizando no computo dos 3 anos, € 
104,13. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana da Moita, estando por isso enquadrado 
no regime específico que permite usufruir da isenção de IMl, dedução de despesas em sede de IRS e 
tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 2 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 11 de janeiro de 2021, dando 
cumprimento ao disposto no n.º 23 do Artigo 71. º do EBF; 

1. Aprovar a emissão de certidão para efeitos de benefícios fiscais ao nível do IRS, com a dedução à 
coleta de 30% do IRS dos encargos suportados com a reabilitação até ao montante de 500 € e 
tributação reduzida de 5% sobre rendimentos prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel, 
bem ainda, para efeitos de isenção de IMI por um período de 3 anos. 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n. º 19 do 
artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração 
tributária.” 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

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 unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze do PS, nove da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 
 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia fazer uma declaração de voto, não tendo 
sido manifestada qualquer intenção. 
 
 
11 - Pedido de certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana 

para efeitos de benefícios fiscais - isenção de IMI nos termos do artigo 45º e 46º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais – Requerente: Tomaz e Cordeiro, Lda. 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
21/04/2022: 
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“Através do requerimento n.º 10808, de 2 de junho de 2021, veio a requerente solicitar a emissão de 
certidão da conformidade da intervenção com a estratégia da Área de Reabilitação Urbana, doravante ARU, 
para efeitos dos benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

A Câmara Municipal aprovou, em 6 de março de 2013, o Programa Municipal de Reabilitação 
Urbana/Moita.2025 (PMRU/Moita.2025), o qual estabelece as bases estratégicas para um programa 
municipal de reabilitação urbana a desenvolver no Concelho da Moita ao longo dos anos, estabelecendo 
o ano 2025 como meta para a concretização das ações que venham a ser delineadas como integrantes 
das várias operações de reabilitação urbana dos aglomerados urbanos do concelho, permitindo 
disponibilizar incentivos em termos de taxas e benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do 
edificado naquela área. 
A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou a 
delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana dos principais aglomerados urbanos de todas as freguesias, 
áreas essas objeto de uma nova delimitação aprovada por deliberação da Câmara Municipal datada de 
13 de fevereiro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 22 de fevereiro de 
2019, tendo sido igualmente aprovados os benefícios fiscais a atribuir em sede de IMI, IMT, IRS e IVA no 
âmbito da reabilitação do edificado urbano nessas áreas. 
Assim, e neste contexto, procedeu-se à análise do pedido em concreto: 

1. O imóvel do requerente, sito no rua Miguel Bombarda, n.º 49, Moita, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Moita sob o n.º 1720/1990711, e inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 193, 
situa-se na Área de Reabilitação Urbana da Moita, e foi objeto de obras de alterações, tendo, no 
seguimento de uma vistoria para verificação do estado de conservação, realizada em 1 de agosto de 
2019, sido classificado como "médio", a que corresponde um nível de conservação de 3, de acordo 
com o disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

2. Decorridas as obras de alteração, foi realizada a 9 de junho de 2021, a vistoria final para verificação 
do estado de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado de conservação "Excelente" 
- nível 5, pelo que é cumprido o disposto no ponto i) da alínea a) do n. º 23 do Artigo 71.º do Estatuto 
dos benefícios Fiscais – "i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois 
níveis acima do verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)” 

3. No que respeita ao IMI, considerando uma taxa de 0,37% sobre o valor patrimonial atual do imóvel, 
que de acordo com a avaliação constante na caderneta predial é de € 74.662,21 a isenção de IMI 
importa uma perda de receita no valor de € 276,25 anuais, totalizando no computo dos 3 anos, € 
828,75. 

Face ao atrás exposto, proponho que a Câmara municipal delibere: 
Atendendo a que o imóvel se situa na Área de Reabilitação Urbana da Moita, estando por isso enquadrado 
no regime específico que permite usufruir da isenção de IMl, dedução de despesas em sede de IRS e 
tributação dos rendimentos prediais à taxa de 5%; 
Atendendo a que, em resultado das obras de reabilitação, o imóvel subiu 2 níveis acima do verificado antes 
do início das obras, conforme já certificado por esta Câmara Municipal em 17 de junho de 2021, dando 
cumprimento ao disposto no n.º 23 do Artigo 71. º do EBF; 

1. Aprovar a emissão de certidão para efeitos de benefícios fiscais ao nível do IRS, com a dedução à 
coleta de 30% do IRS dos encargos suportados com a reabilitação até ao montante de 500 € e 
tributação reduzida de 5% sobre rendimentos prediais e mais-valias em caso de alienação do imóvel, 
bem ainda, para efeitos de isenção de IMI por um período de 3 anos. 

2. Submeter a presente proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do n. º 19 do 
artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para posterior comunicação à administração 
tributária.” 

 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze do PS, nove da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do independente João Gaspar, um do 
independente Bruno Mendes. 

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

 
 
12 - Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 

Pediu ao Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Porque acredita que o relatório seja conhecido de todos, colocou-se ao dispor para prestar qualquer 
esclarecimento que considerassem necessário. 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou se algum deputado da Assembleia Municipal pretendia intervir.  
 
Colocado o relatório à discussão intervieram: 

 
Deputado João Figueiredo do Grupo Municipal da CDU 
Disse que, na página vinte e nove, na parte dos recursos humanos onde se refere a formação profissional 
dos trabalhadores, aparecem dois gráficos, num deles consta zero participantes em ações de formação, o 
que não lhe parece que seja crível pelos dados que estão nos quadros anteriores, pelo que gostaria que 
esclarecesse se é um erro ou se, realmente, é assim e porque motivo é que assim. Na página trinta e três 
encontram ainda um gráfico de barras sem legenda, sem qualquer enquadramento, portanto, não percebe, 
exatamente, ao que é que aquilo se refere. 
Viu o relatório com alguma atenção e uma das coisas que é óbvia neste relatório é que, mesmo com os 
números da pandemia a não aliviar, começam a ter uma vida normal, ou o mais normal possível, e isso 
reflete-se na atividade do município, porque acontecem mais coisas e voltam a ter uma atividade como 
tinham há algum tempo atrás, o que está refletido no desenvolvimento dos programas do município. 
Sobre um programa que lá consta, ainda do tempo da CDU, que é o programa de recolha porta a porta de 
bio resíduos, que tem alguns números que lhe parecem interessantes, e porque lhe disseram que há um 
pequeno atraso com a entrega dos contentores para as próximas fases, gostaria de perguntar se já existe 
uma data previsível para a entrega desses contentores. 
Gostaria também de acabar esta intervenção com uma nota de algum humor, porque durante anos 
ouviram falar que estes relatórios eram, e o membro desta Assembleia Luís Morgado também falou ainda 
há pouco do carácter propagandístico dos documentos do município, e gostou, particularmente, de ver 
trinta e tal fotografias do senhor Presidente em quinze páginas deste relatório. Foi um momento de humor 
muito interessante. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Moita, Fabrício Pereira 
Disse que só queria dirigir uma questão ao senhor Presidente da Câmara, ainda que seja do seu 
conhecimento, mas para que lhe explicasse melhor o que é que está a acontecer com aquela intervenção 
no estacionamento no bairro do Palheirão. 
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Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Disse que tinha duas questões para colocar, uma sobre a rua Mário Sacramento, na Baixa da Banheira, 
porque é um buraco do princípio ao fim, nomeadamente, na curva onde estão os contentores dos resíduos 
tem um buraco no meio da estrada, originado pelas raízes das árvores, que já provocou ali alguns 
problemas porque os carros para se desviarem daquilo vão para contramão e a curva está logo em cima. 
A outra questão tem a ver com a desativação do semáforo na avenida 1º de Maio, no sentido de quem 
desce, a seguir à estação de combustíveis, que dá acesso à escola Mouzinho da Silveira, porque está 
desativado há uma série de tempo e já provocou ali alguns arrepios às crianças que estão a atravessar. É 
verdade que aquilo está tudo em obras, mas pensa que, pelo menos, aquele semáforo devia estar ativado 
para que as crianças atravessem em segurança a avenida 1º de Maio. 
 
Deputado Rodrigo Pedro do Grupo Municipal da CDU 
Disse que tinha uma questão muito breve para colocar ao senhor Presidente da Câmara, porque veem e 
sabem que a recolha de lixo não está dentro da sua normalidade no concelho, e tem assistido na Moita, 
Baixa da Banheira, Alhos Vedros, a algum acumular, algumas tampas abertas porque não se consegue 
fechar porque o acumular de lixo é muito, e pensa que, mais grave do que isso, seja a recolha dos monos, 
e não sabe precisar, mas há umas três ou quatro semanas que é absolutamente inexistente, daí que 
pergunte para quando é que se prevê normalizar a situação, ou se já estão a elaborar algum plano e para 
quando. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar os esclarecimentos já solicitados. 
 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Se lhe fosse permitido, gostaria de responder, desde já, a estas questões, não invalidando responder a 
outras que venham a colocar, garantindo desta forma que dá a resposta dado ser-lhe possível identificar 
todas as questões e tê-las em mente. 
Sobre as questões colocadas pelo senhor deputado João Figueiredo, relativamente aos gráficos, disse que 
o que aconteceu foi, nada mais, nada menos, que um erro na transposição dos dados referentes aos 
gráficos, sendo que num dos gráficos que constam na página número trinta e dois, no que diz respeito a 
seguros diversos, os valores subsequentes são tão elevados que o valor da barra do gráfico tende para 
zero e acaba por nem sequer aparecer. No que diz respeito às ações de formação quis dizer que são ações 
de formação internas, ou seja, ministradas pelos técnicos da Câmara a outros e, neste caso em particular, 
não houve ações de formação internas, mas tendo que assinalar, também neste caso, um total de 
cinquenta pessoas que tiveram formação externa, ou seja, foi dada a formação através de serviços e 
protocolos com entidades externas. 
Em resposta ao senhor Presidente da Junta de Freguesia da Moita, quanto à intervenção que acontece no 
Palheirão, disse que acredita que a necessidade de criação de mais e melhor estacionamento no concelho, 
não só no Palheirão, mas também noutras áreas, é uma evidência para todos. Não sendo possível 
intervencionar todos os locais ao mesmo tempo, não só na freguesia da Moita, mas também nas demais 
freguesias, houve uma oportunidade de avançar de imediato para a execução daquele estacionamento e 
foi isso que fizeram. Trata-se de um logradouro, um espaço vazio em que o estacionamento existia, mas 
era desordenado, criando ali um estacionamento e quem o está a executar é uma entidade que fez um 
investimento aqui no concelho e que está a fazer aquela intervenção no espaço público a título 
completamente gracioso, ou seja, não irá onerar o município, conseguindo, desta forma, um ganho efetivo 
para a Câmara Municipal e para os munícipes. Essa é a forma de trabalhar do executivo e têm vindo, ao 
longo do tempo, a lutar para que possam haver mais e melhores intervenções no concelho, seja através 
de ação direta ou indireta, mas que, acima de tudo, se reflita na qualidade de vida dos munícipes e que 
acreditam que terá um grande impacto. 
Respondendo ao senhor Presidente em exercício, António Chora, que colocou, e bem, a questão relativa à 
rua Mário Sacramento, uma rua que conhece muito bem, disse que, efetivamente, não só essa, mas toda 
a rua que vem por aí abaixo até à avenida José Almada Negreiros precisa, em algumas zonas pontuais, de 
ser intervencionada, porque nuns e noutros pontos tem alguns buracos, situação essa que já foi remetida 
para os serviços e agora é aguardar que exista, mediante a disponibilidade dos mesmos, uma intervenção 
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tão rápida quanto possível. Sobre o que também assinalou, relativamente ao facto das raízes levantarem 
o pavimento, disse que tem sido uma preocupação para o executivo, e não só nesse local específico, mas 
também no bairro do Pinhal da Areia e, tal como fizeram junto ao largo dos Combatentes da Grande Guerra 
mal tomaram posse, e pouco tempo depois foi feita uma intervenção numa situação similar, assim o farão 
noutro sítio. 
Aproveitou, já que estava a fazer esta intervenção sobre estas questões, para dizer que era com satisfação 
que informava que o passeio junto ao largo dos Combatentes da Grande Guerra, para o qual, neste caso, 
o cidadão Wilson os alertou para a necessidade de intervencionar e fazer aquele passeio, e que, uma e 
outra vez, lhes foi dito que não era possível fazer aquela calçada, foi possível fazer a obra e faz questão 
de ir pessoalmente ter com este cidadão para, no local, ver a obra concluída, e isso é a prova que valeu a 
pena mudar porque, não só naquelas como noutras intervenções que, na oposição, uma e outras vezes 
foram assinalando, não sendo possível, como é óbvio, e todos entenderão, fazê-las ao mesmo tempo, não 
estão esquecidas e irão ser feitas. 

No que diz respeito à questão colocada pelo deputado Rodrigo Pedro, relativamente à recolha do lixo, quis 
só assinalar, e dar aqui uma pequena nota, que têm oito carros do lixo, carros estes que já estavam cá há 
muitos anos, e desses oito quatro estão atualmente avariados, mas para que fosse dada uma resposta 
mais específica em relação a esta matéria, passou a palavra à Vice-Presidente Sara Silva. 
 

Vice-presidente da Câmara Municipal, Sara Silva 
Começou por esclarecer o deputado João Figueiredo quanto aos contentores de bio resíduos, e disse que 
este projeto foi iniciado há um ano atrás, em que os contentores eram para ter sido entregues em agosto 
de 2021, mas quando cá chegaram a empresa não tinha cumprido com a entrega. Em dezembro de 2021 
foram entregues contentores provisórios de substituição e, até à data, esses contentores provisórios 
continuam porque a empresa, de facto, até hoje, não cumpriu. Não tendo cumprido, pensaram seriamente 
e já estão a desenvolver o procedimento para os adquirir a outra empresa e, neste momento, estão em 
condições de substituir este contrato. 
Em relação àquilo que perguntou o deputado Rodrigo Pedro, disse que a recolha do lixo é um problema 
que os afeta, não vão esconder, é um facto que acontece no concelho, e nos outros também, mas neste é 
que lhes interessa resolver, contudo, é um problema da Câmara e também da Amarsul. Aliás, no dia seis 
de abril, confrontaram a Amarsul com contentores que não eram recolhidos de propósito, contentores que, 
propositadamente, não eram recolhidos, e disseram-lhes que os mesmos não eram recolhidos porque 
estavam contaminados e tinham que dedicar um único circuito para recolher estes contentores. Isto é 
inadmissível e é sinal que a Amarsul, de facto, não serve o interesse do concelho da Moita. 
Confirmou ser verdade que há um acumular de resíduos sólidos urbanos no concelho, o que teve a ver, 
inicialmente, em finais de fevereiro e inícios de março, com equipas quase inteiras com Covid-19, porque 
tiveram onze pessoas ao mesmo tempo com Covid-19, o que também os impossibilitou de fazer uma 
recolha atempada, e é um facto que não cumpriram os circuitos, e teve a ver também com a avaria de 
quatro viaturas, há três ou quatro semanas atrás, das muitas viaturas que têm com mais de vinte anos, 
por isso, é normal que avariem e, para colmatar toda esta situação e pôr um bocadinho de travão a isto, 
avançaram para a contratação de pessoal, que foi aprovado na última reunião de Câmara, e também para 
a contratação de prestação de serviços para que possam, de facto, terminar com esta falta de meios 
humanos e fazerem os circuitos na sua plenitude como têm que ser feitos. 

 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Antes de passar a palavra aos deputados municipais inscritos, recordou o senhor Presidente da Câmara 
da questão que lhe tinha colocado sobre o semáforo da avenida 1º de Maio, porque não só o próprio 
gostaria de ouvir a resposta, mas também as pessoas que estão em casa. 

 
Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Dias 
Disse que também queria questionar sobre a questão dos monos porque, realmente, tem sido um 
problema difícil de resolver por todo o concelho, e a Câmara, provavelmente, terá que também pensar em 
novas estratégias para sensibilizar os munícipes para a questão da deposição dos monos. Para dar um 
exemplo, disse que durante esta semana uma munícipe reclamou sobre o excesso de monos na rua 26 de 
Janeiro, a própria contactou os serviços que foram lá recolher os monos e, na manhã do dia a seguir, 
estavam lá novamente monos, portanto, é obvio que isto é um problema difícil de resolver, ainda que, 
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claramente, a Câmara esteja a fazer as diligências necessárias para, pelo menos, colmatar este excesso 
de monos que existe por todas as freguesias e que, realmente, exige aqui uma estratégia de recolha e de 
destino, porque muitas vezes não pensam no destino dos monos que são recolhidos. 

Quis também, porque acha que estes momentos também servem para isso, agradecer à Câmara 
Municipal, em especial, à Vice-presidente Sara Silva, pela resolução do problema de multibanco que existia 
na zona norte que, aparentemente, já existia desde agosto do ano passado, quase há um ano, problema 
esse que nunca conseguiu perceber, efetivamente, qual era, uns diziam que era uma fechadura, outros 
diziam que era o Novo Banco, mas já está, efetivamente, resolvido e daí querer agradecer todo o trabalho 
que foi desenvolvido para resolver o problema. No entanto, gostaria de saber se existe alguma estratégia 
para o Vale da Amoreira, porque existe uma reivindicação por parte dos munícipes do Vale da Amoreira 
por não existir um multibanco para além do das Fontainhas, e era necessário instalar um novo serviço de 
multibanco num local na zona do largo dos Cravos, pelo que sugeriu que aferissem junto do centro 
comercial da zona F, talvez aproveitando a segurança do Minipreço, para que também consigam dar esse 
serviço à população, porque mesmo para pagar algum serviço na Junta de Freguesia ou na Câmara 
Municipal, uma vez que não têm serviços de multibanco, torna-se difícil proceder ao pagamento dos 
serviços, e era necessário e urgente darem esse serviço à população. 
 
Deputado João Faim do Grupo Municipal da CDU 

Disse que queria, antes de mais, não para parabenizar a Câmara Municipal, mas para registrar que, 
finalmente, foram resolvidas duas roturas que existiam há várias semanas na conduta de água ao longo 
da estrada dos Brejos, e que foi resolvido há dois dias atrás, mas esteve lá cinco semanas, e isto pode 
parecer pouco, mas numa altura em que 95,5% do território nacional está numa seca severa, ter durante 
tanto tempo uma perda de água, de facto, é tempo demais. Percebem que os serviços, às vezes, estão 
assoberbados, há situações que acontecem de urgência e que não é possível acudir logo, mas cinco 
semanas ou, pelo menos, cinco semanas, porque as contou, é tempo demais para reparar duas roturas. 
Quis também chamar a atenção para um aspeto no Penteado, aqui sim uma situação grave que, a seu ver, 
configura um crime ambiental, porque há uma estrada que foi aberta ao longo da linha do caminho de 
ferro que liga o concelho da Moita, do Bairro Operário até ao Bairro Mesquita, no concelho de Palmela, 
onde há um abatimento grande da estrada e um coletor entupido, sendo que até tem um vídeo que fez e 
que pode disponibilizar. Não sabe se é o coletor que está colapsado, mas aquilo já está assim há muito 
tempo e, de facto, está a sair na estrada, é visível, e não sabe se alguém passou lá e não viu, mas pode 
facultar o vídeo e as fotografias, bem como se predispôs a ir ao local com o senhor Presidente. A questão 
é que já está assim há muito tempo, o abatimento é na zona da vala onde foi implantado o coletor, e o que 
as pessoas ali já lhe disseram é que os carros mais baixos têm lá batido, mas, principalmente pelo esgoto 
a sair, e é um caudal grande na linha de água o que, de facto, é uma situação muito complicada. 
Felizmente, não é perto de nenhuma casa, mas aquilo vai contaminar o nível freático, vai criar ali 
problemas, e sabem que a grande riqueza no concelho é, de facto, a água subterrânea e se ela ficar 
contaminada têm, realmente, um grande problema, também ambiental, pelo que alertou a Câmara 
Municipal para a urgente intervenção e resolução desta situação, 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se pretendia prestar os esclarecimentos solicitados. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino 
Antes de mais, quis agradecer as questões que aqui foram colocadas, porque lhe permitem esclarecer 
algumas situações específicas. 
Quanto ao semáforo junto à escola Mouzinho da Silveira disse que ia contactar a senhora diretora de 
departamento para que, junto da entidade promotora da intervenção que está a ser feita na avenida 1º de 
Maio, possa verificar o que é que é possível fazer relativamente ao sinal, com o objetivo de garantir as 
melhores condições de segurança para os jovens e para a população em geral que, diariamente, faz o 
atravessamento daquele eixo principal do concelho naquele local, e que, independentemente, de poder 
vir a falar sobre isso, futuramente, numa reunião, dar-lhe-ia nota disso mesmo. 

Relativamente às questões colocadas pelo deputado João Faim, quis dizer que é abrangente e do 
conhecimento geral, e sempre foi dito aqui bem como em reuniões de Câmara, o quão velha é a rede do 
município, nomeadamente, de abastecimento de água, mas também os problemas inerentes à rede de 
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esgotos, problema esses que, ao longo do tempo, foram negados, foram escondidos e foram varridos para 
debaixo do tapete. Neste executivo, desde que assumiram a autarquia, encararam de frente essas 
situações e tudo têm vindo a fazer, ao longo do tempo, para as resolver, mas tem que dizer também que 
este executivo não as consegue resolver sozinho, não são estes quatro elementos do executivo que 
resolvem estes problemas. Quem resolve estes problemas são os trabalhadores do município que vão a 
um e a o outro local resolver as inúmeras situações desta rede que padece de múltiplos problemas, e é 
para os resolver que têm, ao longo do tempo, encetado uma estratégia, não de intervencionar zonas 
pontuais, mas, sempre que possível, substituir troços, seja de esgotos, sejam pluviais, situações essas que 
estão a ser acauteladas já nos novos investimentos previstos para o concelho e que é pedido, no âmbito 
do reforço das infraestruturas daqueles que aqui investem, para em vez de substituírem um pequeno troço, 
substituírem todo o troço, neste caso, em condutas de fibrocimento. 
Pediu ao deputado João Faim que, independentemente das situações que queira trazer aqui para lhes 
apontar, e com toda a liberdade que tem para o fazer, tanto no presente como no futuro, para não esperar 
por vir à Assembleia Municipal para lhe trazer essas situações, ou seja, independentemente de as querer 
trazer aqui e reforçar, vincar, fazer esse trabalho político que é justo e correto de fiscalização, pediu que 
também possa, o quanto antes, fazer chegar essas informações para que os serviços possam atuar. Se, 
como disse, e acredita que seja verdade e que o sinta dessa forma, deve ser do conhecimento do 
Presidente da Câmara e uma ação prioritária para o município, pediu que, de futuro, faça chegar essa 
informação ao próprio ou a outro elemento do executivo tão rápido quanto possível, para que se possa 
deslocar ao local, ver com os próprios olhos e verificar junto dos serviços o estado da situação, para que 
seja intervencionado tão rápido quanto possível e, reiterou, independentemente de ter toda a liberdade e 
legitimidade para trazer aqui o assunto e referenciá-lo, e afirmou que irá pessoalmente ao local ver essa 
situação e de imediato irá perguntar ao serviço qual é o ponto de situação, para então verificar o que é 
que está em falta para que o mesmo seja solucionado. 
Quis ainda agradecer a nota dada pela senhora Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira, e em relação aos monos, e dizer que já verificaram um conjunto largo de opções e que 
estas situações só se resolvem com uma política integrada que ainda estão a avaliar, mas passará por 
medidas dissuasoras que terão que ser avaliadas e estudadas, para que as pessoas não continuem a agir 
desta forma, mas também, e ao mesmo tempo, por haver uma campanha de informação e sensibilização 
para os dias corretos para a disposição de monos, mas, como é óbvio para todos, e acredita que seja claro 
para todos, a Câmara, face aos meios humanos e equipamentos que tem disponível, necessita de um 
amplo de reforço de meios, sejam internos ou externos, para dar a resposta que este município precisa, 
reforço esse que já está a ser feito e pensam que, em breve, esta questão dos monos deixará de ser um 
assunto. 
 
Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Municipal, António Chora 
Deu por terminada a ordem do dia deu indicação à 2ª Secretária para efetuar 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 sessão foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta votos a favor, sendo quinze do PS, nove da CDU, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um do 
independente João Gaspar, um do independente Bruno Mendes. 
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Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram zero horas e quarenta e cinco minutos do 
dia trinta de abril de 2022. 
 

 
O Presidente 

 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 
 

A 2ª Secretária 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


