
Deliberações da Assembleia Municipal de 30 de abril 

Assembleia Municipal de 30 de abril de 2014 

Apelos/Moções/Recomendações/Saudações : 

. Aprovado um Apelo intitulado “Em Defesa da Escola Pública”; 

(Ver anexo) 

  

. Aprovada uma Moção intitulada “Tomada de Posição sobre a EGF”; 

MOÇÃO 
  

TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE A EGF 
  

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

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

(EGF). 

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

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

privatizando um setor, rentável, de primordial importância para as populações e para o ambiente. 

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

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

esta aprovação surge apenas dois dias após a ANMP ter emitido o seu parecer negativo (solicitado com 

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

de privatização, mas que nem foi levado em consideração pelo governo que, somente, pretendeu 

cumprir um “formalismo legal” para uma decisão que, na prática, já estava tomada. 

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

competências legais para uma empresa de capitais estritamente públicos, a Amarsul, no pressuposto da 

defesa do interesse público e da criação de parcerias que permitissem a resolução de problemas 

ambientais e a melhoria da saúde pública. 

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

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

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

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

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

participação maioritária de entidades privadas. 

A tomada de posição conjunta dos Municípios considera que: 

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

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

Autarquias Locais e pelos seus Órgãos democraticamente eleitos; 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

determinantes e das quais não abdicam, nomeadamente: 

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

pública dos bens que gere; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Amarsul; 

•     Recusam as políticas e as medidas apontadas pelo Governo, 

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

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

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

Multimunicipal e a participarem no capital social da Amarsul; 

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

populações, para a Região e para o País.” 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 30 de abril de 

2014, delibera: 

1 -  Ser solidário com a tomada de posição conjunta dos nove Municípios que constituem a Amarsul, 

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

populações da Região de Setúbal; 

2 -  Afirmar a sua absoluta oposição ao processo de privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF); 

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

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

esfera pública. 

  

  



A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  

                (Aprovada em 30 de abril, por maioria com vinte e oito votos a favor e dois votos contra) 

. Reprovada uma Recomendação Política Intitulada a Criação do Provedor do Munícipe, comdezoito 

votos contra, dez votos a favor e duas abstenções; 

. Aprovada uma “Saudação aos 40 Anos de Abril”; 

SAUDAÇÃO AOS 40 ANOS DE ABRIL 
  

Passaram já 40 anos, mas a coragem de um grupo de militares e a vontade de mudança de um povo não 
estão ainda esquecidas. Nem poderiam estar! 

Em 25 de Abril de 1974, 

         Portugal abriu caminho para a Democracia, já anteriormente tentada noutros períodos da 
nossa história, mas nunca antes verdadeiramente concretizada. Nesse dia, Portugal abriu 
caminho para a concretização do Serviço Nacional de Saúde. 

         Portugal pôde começar a fazer do voto livre e universal uma afirmação de Liberdade. Nesse 
dia, Portugal pôde começar a construção de uma sociedade em que o acesso à Educação 
Pública passou a ser um dos pilares fundamentais da Igualdade. 

         Portugal pôde, também, iniciar a construção de um ideal de Estado Social, em que todos os 
cidadãos vissem assegurados um conjunto de garantias de bem-estar social, em nome 
da Fraternidade. 

         Em 25 de Abril de 1974, Portugal iniciou os processos que permitiram a autodeterminação e a 
independência dos povos africanos que até então faziam parte do seu império colonial, dando 
corpo à Descolonização. 

  

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

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

dos Portugueses que nunca será demais assinalar e enaltecer. 

  

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

1974. 

  

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

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

  

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

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

Estado Social e de um País livre e plural. 

  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  

                (Aprovada em 30 de abril, por unanimidade) 

. Aprovada uma “Saudação – Por um 1º de Maio dos Trabalhadores”; 

SAUDAÇÃO 
  



POR UM 1º DE MAIO DOS TRABALHADORES 
  

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

Amanhã, 1º de Maio, recordam-se todos aqueles que pelas suas lutas e posições de defesa dos seus 
direitos laborais nos permitiram, defender neste século XXI, o Trabalho Digno. 

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

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

         os trabalhadores na defesa dos seus direitos, através de um sindicalismo com propostas de 
defesa dos trabalhadores, democrático e plural. 

         os trabalhadores que denunciam e lutam contra situações de exploração laboral, quer surjam 
no nosso país quer a nível internacional. 

  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada em 30 de abril, por maioria com onze votos a favor e dezanove abstenções) 

. Aprovada uma Saudação ao 25 de Abril e 1 de Maio”. 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E 1 DE MAIO 
  

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

português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. 

Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação 

revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa.” 

É com estes dois parágrafos que se inicia a Constituição da República Portuguesa, um documento que, 

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

progresso social. 

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

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

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

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

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

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

dias, foram conquistadas pelo povo português. 

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

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

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

até 1974. 

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

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

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

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

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

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

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



promovendo a reconstituição do poder dos grandes monopólios e a submissão do País a uma União 

Europeia que cada vez mais se assume publicamente como uma arma ao serviço dos grandes interesses 

económicos e financeiros. 

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

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

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

empurrando centenas de milhares de portugueses para fora do país e, contrariamente ao que 

afirmavam, aumentando a Divida Pública. 

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

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

representatividade e democracia no Poder Local, à redução de serviços e competências do Poder 

Central, tornado o Estado ainda mais refém de interesses que, só por mera casualidade, podem ser 

coincidentes com os interesses do povo português. 

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

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

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

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

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

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

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

abandonadas, desvirtuando assim a democracia que tanto, e a tantos, custou conquistar. São também 

um tempo e um momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo 

em geral, em defesa dos valores de Abril, em defesa da Constituição da República, de exigência de 

rutura com a política de direita e de afirmação de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. 

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

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

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

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

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

República. 

Viva o 25 de Abril! 

Viva o 1 de Maio! 

Viva Portugal! 

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada em 30 de abril, por maioria com vinte votos a favor e duas abstenções) 

Alteração dos estatutos da ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de 

Setúbal 

. Deliberado aprovar a alteração aos estatutos acima citados 

CD-ARICD Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, Associação de Municípios 



. Aprovada a alteração aos artigos 1º, 17º, 20º e 25º dos Estatutos da CD - ARIC Rede Intermunicipal de 

Cooperação para o Desenvolvimento, Associação de Municípios. 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a 1ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

Pacto de Autarcas 

  . Deliberado a adesão do Município da Moita ao Pacto de Autarcas. 

Relatório e Contas de 2013 

. Aprovado o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano de 2013. 
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