
Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 28 de fevereiro 

Assembleia Municipal Ordinária de 28 de fevereiro de 2014 

Autorização Prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso - Lei 
n.º 8/12, de 21 de fevereiro 

. Aprovada a autorização prévia acima citada. 

Freguesias 

. Aprovado o Projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
na União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos; 
  
. Aprovado o Projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
na Freguesia de Alhos Vedros; 

. Aprovado o Projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
na União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 

. Aprovado o Projeto de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
na Freguesia de Moita. 

Projeto de Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita 

. Aprovado o Projeto de Alteração do Regulamento acima citado 

  

Regimento da Assembleia Municipal da Moita 

. Aprovado o Regimento acima citado. 
  
Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita 

. Aprovado o Regulamento acima citado 

  
Nomeação de Auditor Externo 

. Aprovada a nomeação de auditor externo. 
  

Moções/Saudações/Recomendações 

. Aprovada uma moção intitulada “Vitória da Democracia nas Assembleias Municipais da Área 
Metropolitana de Lisboa” 

  

MOÇÃO 
  

Vitória da Democracia nas Assembleias Municipais da Área Metropolitana de Lisboa 

  

  

Considerando as eleições da nova Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa (AML), que 
decorreram a 16 de janeiro, em que os eleitos nas 18 Assembleias Municipais dos municípios 
que compõe a AML foram chamados a pronunciar-se sobre a proposta apresentada pelo 
Conselho Metropolitano de Lisboa; 
Considerando que a proposta sufragada, a lista única cozinhada pelo PS, juntamente com o 
PSD e “Isaltino – Oeiras mais à frente”, foi derrotada; 
Considerando que das 18 Assembleias Municipais da AML, 10 rejeitaram a proposta: além da 
Moita, Alcochete, Almada, Barreiro, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Sintra, também a 



Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, de maioria PS, recusou a proposta, o que denota 
bem a dimensão do repúdio que este processo e a solução em concreto suscitam; 
Considerando a iniquidade da Lei n.º 75/2013 criada pelo ex-Ministro Miguel Relvas, 
colocando as Assembleias Municipais numa posição marginal e secundária no processo 
eleitoral, condicionando a legítima ação dos órgãos autárquicos e a sua democraticidade; 
Considerando que à boleia desta “lei Relvas” o Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. António 
Costa, através de expedientes antidemocráticos, tenta impor o seu projeto hegemónico, que 
visa transformar uma maioria de Câmaras Municipais na AML numa minoria e transformar 
uma minoria de Câmaras do PS numa maioria absoluta; 
Considerando que o desrespeito pela representatividade política nos órgãos dirigentes da AML 
em nada contribui para a sua dignificação; 
Considerando que, apesar de todas as limitações democráticas e de poderes  a que a AML está 
amarrada, por responsabilidade dos sucessivos governos da República que recusaram instituir 
as Regiões Administrativas, é urgente corrigir o processo antidemocrático e contribuir para a 
dignificação da AML para que esta possa defender os interesses de toda a população da sua 
área geográfica de atuação. 
Assim, atentos aos considerandos acima expostos, a Assembleia Municipal da Moita, reunida 
no dia 28 de Fevereiro de 2014, decide: 
1.    Apelar a todos os Presidentes que integram o Conselho Metropolitano de Lisboa para que 

através do diálogo e do consenso se respeite a representatividade política que sempre 
esteve presente na Área Metropolitana de Lisboa. 

2.    Apelar também para que a vontade democrática expressa pelo povo nas últimas eleições 
autárquicas esteja claramente presente na composição de nova proposta de constituição 
da Comissão Executiva Metropolitana. 

  

                            A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Aprovada em 28 de fevereiro, por maioria, com 21 votos a favor, 9 votos 

contra e 1 abstenção) 
  
  

  

. Aprovadas, duas saudações intituladas “Dia Internacional da Mulher” 

  
SAUDAÇÃO 

  
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

  
Mais uma vez, no próximo dia 8 de março, se celebra, o Dia Internacional da Mulher. 
Proclamado em 1911, há mais de um século que se celebra, como homenagem às 128 
grevistas da fábrica Cotton, em Nova Iorque, sujeitas a intervenção policial em 8 de Março de 
1857. 
O 8 de Março tornou-se um símbolo da luta pela emancipação cívica e social da mulher e é 
fundamental para homenagear as mulheres que, antes de nós, lutaram pelos direitos das 
mulheres e contra a discriminação, bem como para exigir as condições necessárias a uma vida 
digna. 
Apesar dos avanços registados no último século e do papel ocupado, por direito próprio, na 
sociedade, a luta pela afirmação da igualdade e por direitos iguais coloca novos desafios no 
mundo do trabalho, da política, na vida doméstica e familiar, etc. As mulheres continuam a ser 
as primeiras vítimas do desemprego, dos baixos salários, da pobreza e da violência, a todos os 
níveis. 



É facto que: 
- A população feminina desempregada aumentou particularmente entre os jovens dos 15 aos 

24 anos; 
- O aumento do custo de vida tem agravado as despesas familiares, sobrando para as mulheres 

a árdua tarefa de gestão do orçamento familiar; 
- O aprofundamento da pobreza e da exclusão social, de todas as formas de violência, 

incluindo a violência doméstica, da prostituição e do tráfico de pessoas, dos problemas das 
pessoas imigrantes ou com deficiência, atingem de forma mais dramática as mulheres, 
colocando-as numa situação de vulnerabilidade e desigualdade. 

Assim, a celebração do 8 de Março permanece um marco na luta pela emancipação integral da 
mulher, ou seja, de toda a humanidade. 
Neste início da segunda década do século XXI, alguns problemas que sempre afetaram as 
mulheres ganharam maior visibilidade. Entre estes, destacamos o assédio sexual, nos locais de 
trabalho e a violência conjugal. 
A luta contra a violência sobre as mulheres teve avanços nos últimos anos, ao nível do estudo 
e da extensão do fenómeno, das suas consequências pessoais e sociais e avanços a nível 
legislativo e no apoio às vítimas. Mas não nos podemos conformar nem resignar com a 
situação atual. A violência de género tem que ser encarada como um problema político, um 
problema de direitos humanos e um problema de cidadania, do qual as autarquias não se 
podem alhear. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 28 de Fevereiro de 2014, delibera: 
  
1-        Saudar o aniversário do 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. 
  

  

                            A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Aprovada em 28 de fevereiro, por unanimidade) 

  
  

SAUDAÇÃO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

  
Permita-me, Sr. Presidente, 
Iniciar esta saudação com uma citação 

  
August Bebel, 1879 

  
«Invocar a natural vocação da mulher para não ser mais do que uma dona-de-casa ou uma 
educadora de crianças tem tão pouco sentido como pretender que os reis irão para sempre 
existir só porque existem desde que temos uma “história”.» 

A bancada da CDU dirige uma mensagem de valorização do papel que desempenham em 
diversos domínios da sociedade portuguesa e de estímulo às mulheres que intensificam a sua 
ação contra o caminho de retrocesso social, reforçando a sua luta organizada em defesa dos 
seus direitos, pela justiça social e o progresso do País. Só pela luta se defendem os direitos e a 
sua participação em igualdade em todos os domínios, sejam eles de carácter social, político, 
cultural e desportivo. 



No momento que nos aproximamos para assinalar uma data histórica ligada à luta das 
mulheres pelo reconhecimento e exercício de direitos, destacamos o agravamento do 
desemprego e da precariedade laboral, associados aos baixos salários, às discriminações 
salariais e em função da maternidade, que atingem as trabalhadoras, assumindo expressões 
particularmente chocantes e inaceitáveis nas novas gerações. Alargam-se as situações de 
perda de rendimento e de pobreza que atingem diversos segmentos de mulheres, entre as 
quais se encontram mulheres deficientes, imigrantes, reformadas com baixas reformas e 
trabalhadoras com baixos salários. 
Esta evolução negativa na situação das mulheres em Portugal e o incumprimento dos seus 
direitos não é um processo novo. Mas os impactos das medidas de austeridade e do 
Orçamento de Estado que marcam o ano de 2014, promovidas pelo atual Governo, estão a 
repercutir-se em múltiplas dimensões da vida das mulheres, enquanto trabalhadoras, cidadãs 
e mães. 
São disso exemplo a deliberada desvalorização dos salários, com o roubo de 15 euros no 
Salário Mínimo Nacional, os cortes salariais na Administração Pública, a par do congelamento 
de admissões e carreiras e com o bloqueio à contratação coletiva; os cortes na saúde, no 
ensino e na segurança social em que mais de 1 milhão e 300 mil crianças perderam ou viram 
reduzido o abono de família; a eliminação do subsídio social de maternidade, do subsídio social 
de desemprego e do rendimento social de inserção, entre outros. 
Já a atividade dos organismos governamentais para a área da igualdade pauta-se pela 
propaganda em torno de falsas políticas de igualdade, assentes em medidas claramente 
residuais, à margem dos reais problemas das mulheres e das razões que justificam a falta de 
eficácia nos mecanismos públicos de fiscalização e penalização das situações de 
incumprimento dos direitos. 
A pretexto da “crise”, estas medidas estão claramente em rota de colisão com o direito das 
mulheres à igualdade e com a necessária coesão económica e social do País e colocam como 
única perspetiva, no presente e para o futuro, um caminho, inaceitável, de regressão social, 
incluindo os direitos das mulheres conquistados com a Revolução de Abril e plasmados na 
Constituição da República. 
  
  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Aprovada em 28 de fevereiro, por maioria, com 30 votos a favor e 1 

abstenção) 
  
  

. Aprovada uma saudação à Pluricoop e seus trabalhadores 

  
  

SAUDAÇÃO 
Considerando que a Constituição da República Portuguesa define na alínea b) do seu artigo 80 
a “coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de 
propriedade dos meios de produção”; 
Considerando que as políticas monopolistas emanadas da União Europeia, e aprofundadas 
pelos vários governos da República Portuguesa, criaram uma situação em que os (poucos) 
grandes grupos de distribuição obtêm margens de lucro fabulosas à custa do esmagamento de 
ordenados dos trabalhadores e pagamentos a fornecedores; 



Considerando que as grandes superfícies, e as suas redes de distribuição e retalho, com o 
apoio dos governos, por exemplo, na desregulação dos horários de funcionamento do 
comércio, têm exercido uma pressão arrasadora no pequeno comércio de proximidade; 
Considerando que as Cooperativas de Consumo são estruturas que, com um papel social 
relevante, apoiam a economia local e os produtores que escoam através da sua rede de lojas 
produtos e bens de primeira necessidade a um preço justo; 
Considerando que a Pluricoop resulta da união de esforços de pequenas e médias cooperativas 
de consumidores, algumas delas já centenárias, mas cujo movimento se estendeu por todo o 
século XX, com particular incidência nos anos que se seguiram à revolução de Abril, e que por 
uma questão de sobrevivência se viram obrigadas a coalescer numa estrutura de partilha de 
recursos; 
  
Considerando que as Cooperativas de Consumo têm, desde a sua criação no concelho da 
Moita, um papel relevante na economia local, em particular nas freguesias de Alhos Vedros, 
Baixa da Banheira e Moita; 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 28 de Fevereiro de 2014, saúda a Pluricoop e os 
seus trabalhadores, pelo esforço de manter viva uma estrutura cooperativa de bem servir a 
população do concelho da Moita. 
  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Aprovada em 28 de fevereiro, por maioria, com 30 votos a favor e 1 

abstenção) 
  

  

. Aprovada uma saudação intitulada “às Mulheres e ao 8 de Março, Dia Internacional da 
Mulher” 

  

SAUDAÇÃO 
ÀS MULHERES E AO 8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

  
Em vésperas do dia 8 de Março, a Assembleia Municipal da Moita, saúda este dia, consagrado 
pela ONU desde 1975 como Dia Internacional da Mulher, embora desde 1910 Clara Zetkin no II 
Congresso da Internacional Socialista tenha feito aprovar a comemoração de um dia a nível 
internacional para lembrar a situação particular das mulheres na sociedade. 
Para os/as que acham que comemorar tal dia não faz sentido, lembramos a justeza e a 
pertinência de dar visibilidade às lutas das mulheres pela igualdade, enquanto persistir todo e 
qualquer sinal de discriminação e de atropelo aos direitos, tratando de modo desigual uma 
parte da humanidade, em função do seu sexo. 
No ano em que comemoramos 40 anos do 25 de Abril, altura a partir da qual as mulheres 
portuguesas puderam comemorar o 8 de Março em liberdade, queremos trazer aqui as 
conquistas e avanços que se fizeram ao longo do último século, recordando-nos as memórias 
de lutas tão difíceis e prolongadas; mas também os atrasos e barreiras incompreensíveis que 
persistem e que nos levam aqui a lembrar a violência de género e a sua forma extrema, o 
femicídio, as discriminações no trabalho, a precariedade, o trabalho sem direitos, as diferenças 
salariais em função do sexo, a dificuldade em atingir a paridade baseada na menorização, na 
maternidade, ou em tetos de vidro intransponíveis, o sexismo na linguagem, nos media, no dia 
a dia, as mudanças no rumo da vida resultantes do desemprego, tantas vezes provocando uma 
amputação nas aspirações e nos projetos de vida e talentos que são truncados. 



A austeridade intensa e permanente a que a troika e os partidos do governo vêm sujeitando o 
povo português, tem tido e continuará a ter efeitos perversos e traduz-se em recuos de 
décadas na organização social e, em primeiro lugar, na vida das mulheres. Daí que a 
mobilização para a resistência e para a luta contra as medidas de austeridade, contra o 
aumento do desemprego e da destruição de direitos, torne a comemoração do Dia 
Internacional da Mulher tão atual e importante. 
A Assembleia Municipal da Moita não pode alhear-se do significado profundo do 8 de Março e 
da sua pertinência nos dias de hoje e, por isso, saúda as mulheres que no nosso país resistem e 
em todo o mundo lutam pela igualdade, liberdade, justiça, solidariedade e paz. 
  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Aprovada em 28 de fevereiro, por maioria, com 30 votos a favor e 1 

abstenção) 
  

  

. 

  
  

. Aprovada uma recomendação para a transmissão online das sessões da Assembleia 
Municipal. 
  

RECOMENDAÇÃO 
  
Num momento em que muito se fala do afastamento entre os eleitores e os eleitos, é 
necessário que os membros desta Assembleia Municipal permitam que os seus trabalhos 
cheguem até um maior número de eleitores. Está na hora de facilitar o acesso à 
informação, aos meios de decisão, independentemente dos munícipes estarem 
disponíveis para assistir presencialmente a estas sessões, como as reduzidas presenças o 
atestam. 
Se é verdade que estas sessões são públicas, o acesso às mesmas deve ser facilitado, 
tomando em linha de conta a maneira de viver do cidadão na atualidade. 
Podemos tomar como exemplo o início recente das transmissões da Assembleia Municipal 
da Guarda e, já há algum tempo, da nossa vizinha Assembleia Municipal do Barreiro, onde 
os custos são praticamente nulos. 
Hoje em dia, os meios de ligação à internet permitem fazer transmissões em direto para 
todo o mundo sem grandes gastos, recorrendo à capacidade técnica dos trabalhadores da 
autarquia. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 28 de 
Fevereiro de 2014. 
  
1.    Recomenda à Câmara Municipal a disponibilização de meios necessários para 

transmitir as suas sessões, ordinárias e extraordinárias, em direto, através da Internet, 
nos formatos de vídeo e áudio, acessível a todos os cidadãos, utilizando para isso os 
meios técnicos e humanos do município; 

2.    Que as sessões da Assembleia Municipal possam ser transmitidas em direto por um 
Órgão de comunicação social local ou regional que manifeste interesse para a 
respetiva transmissão; 

3.    Recomenda à Câmara Municipal a disponibilização, para consulta a qualquer cidadão o 
áudio e vídeo registados durante as suas sessões no website do município ou em outro 
criado propositadamente para o efeito; 



  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Aprovada em 28 de fevereiro, por unanimidade) 

  
. Reprovada uma recomendação sobre o programa de gestão participada “Reforçar a 
Democracia, Preparar o Futuro”   
  

RECOMENDAÇÃO 
  
  

Considerando que os resultados do último e recente ato eleitoral autárquico no Concelho, 
obrigam à reflexão de todos os eleitos pela excessiva abstenção verificada:59,65% ou seja, 
mais de 12 pontos acima da elevada média nacional que se cifrou em 47,41%; 
Considerando que tais resultados não credibilizam a Democracia Representativa, restringindo 
entusiasmo e dinâmica, para a gestão e decisão participadas dos respetivos órgãos eleitos; 
Considerando que os eleitos nos diferentes Órgãos Autárquicos deste Concelho, não aceitam 
pelo facto da elevada abstenção, ficarem condicionados a uma gestão ou governança 
autárquica, isolada e elitista; 
Mediante isto, a Assembleia Municipal da Moita reunida em 28 de Fevereiro de 2014, delibera 
recomendar ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, o seguinte: 

I 

- Que o anunciado programa de gestão participada “Reforçar a Democracia, Preparar o 
Futuro”, seja um ativo galvanizador da cidadania e transparência no decorrer do mandato, com 
forte e diversificada incidência nas várias vertentes da atividade do Município; 

II 
- Que este órgão, Assembleia Municipal, seja também envolvido em tal programa, por 
iniciativas autónomas e conjuntas, com o objetivo de maior mobilização da população sobre a 
atividade Municipal, evitando a corrosão da expectativa dos cidadãos em seus representantes 
e, consequentemente na democracia, que se pretende representativa e participada; 

III 
Que pela afirmação do mesmo ideário, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, use as suas 
atribuições legais, procedendo à renovação da delegação de responsabilidades no executivo, 
adotando uma fórmula abrangente, que envolva todos os vereadores eleitos para a Câmara 
Municipal. 
  
  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Reprovada em 28 de fevereiro, por maioria, com 19 votos contra e 12 votos 

contra) 
  

  
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Leonel Borges Paes Esteves, membro 
da Assembleia Municipal da Moita 

  

Voto de Pesar 

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



Leonel Esteves, militante comunista, um ser humano de uma grande generosidade, 
modéstia e simpatia, com grandes qualidades no relacionamento cívico e político foi 
um cidadão que dedicou grande parte da sua vida à causa pública; 
Operário de prestígio da Lisnave, foi membro da Comissão Sindical, da Comissão de 
Trabalhadores. Na sua área da residência, foi um associativista e uma referência no 
movimento cooperativista. Foi membro da Coopbanheirense, da Neocoop e dos 
corpos sociais da Pluricoop, bem como sócio e ativista de diversas coletividades da 
Baixa da Banheira. 
  

No plano político, era membro da Assembleia Municipal da Moita, membro da 
Comissão de Freguesia da Baixa da Banheira e membro do Secretariado da Comissão 
Concelhia da Moita do PCP. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida no salão nobre dos Paços do Concelho em 
sessão de 28 de fevereiro de 2014, decide: 
1 -    Fazer um minuto de silêncio em sua memória; 
2 -    Aprovar um voto de pesar e enviar para publicação para os jornais locais e ainda 

enviar às Coletividades e Associações onde colaborou e à sua família. 
  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

  
                (Aprovada em 28 de fevereiro, por unanimidade) 

 


