
Deliberações da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2015 

Administração Urbanistica  
. Aprovada a Declaração de Interesse Público Municipal da Quinta da Felicidade, no lugar de 

Abreu Pequeno, freguesia da Moita. 

Moções/Saudações 

. Aprovada uma moção intitulada “ 1º de Maio”; 

. Aprovada uma moção intitulada “41º Aniversário da Revolução de Abril e do 1º de Maio, dia 
do Trabalhador em Liberdade”; 
. Aprovada uma saudação intitulada “Direito das Autarquias Locais a encetarem e concluírem, 
num quadro de autonomia efetiva, negociações tendentes a celebração de Acordos Coletivos 
de Empregador Público (ACEP)”; 
. Aprovada uma saudação intitulada “25 de Abril e ao 1º de Maio”. 
 

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

Plano Diretor Municipal 
. Deliberado aprovar a revogação da Declaração de retificação nº 1199/2014, e emissão de 
declaração de correções materiais e retificações à Planta Geral de Ordenamento e ao 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Moita. Deliberado propor à Assembleia Municipal 
a revogação da sua deliberação de 26.9.2014. Deliberado ainda aprovar as correções materiais 
e retificações supra descritas ao PDM. 

 Relatório e Contas de 2014 
. Aprovado o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano 
de 2014. 
 
 
 

MOÇÃO 
 

1º de Maio 
 

 

Na próxima sexta-feira é 1º.de Maio dia do Trabalhador. 

Tal data, foi durante décadas proibida de se comemorar livremente em Portugal. 

No nosso concelho, e em muitos outros do pais, isso não impediu as manifestações, 

concentrações e reivindicações contra o regime opressor, contra a injusta guerra colonial e pelo 

direito à organização dos trabalhadores nas mais variadas formas das quais o sindicalismo é um 

expoente. 

No concelho, os fragateiros, os pescadores, os pequenos agricultores, os pequenos 

comerciantes, os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores das fábricas de cortiça, dos 

têxteis, da química e da metalurgia, entre muitos outros, destacaram-se na luta contra a 

opressão e pela liberdade. 



No nosso concelho, no tempo do regime fascista e opressor, era nas vésperas ou após o 1º de 

Maio que a polícia política detinha muitos dos melhores filhos da terra que, posteriormente, 

torturava e condenava em autênticas farsas judiciais. 

Foi graças à resistência local e nacional que foi possível construir o 25 de Abril que viria a restituir 

as liberdades a Portugal.  

É graças ao 25 de Abril que hoje podemos comemorar livremente o 1º de Maio. 

E estas são as comemorações depois de Abril e Maio de 1974 que mais importância têm, pois 

vivemos num período em que o desemprego é um flagelo, em que os trabalhadores e os 

reformados vêm restringidos os seus direitos e rendimentos através do aumento brutal de 

impostos, e ou de cortes diretos nos mesmos. 

A atual geração, a mais formada dos últimos 100 anos, é a primeira desde o início do século XX 

cujas expectativas sociais e laborais são inferiores às dos seus pais. 

Por todas estas razões, devemos fazer do próximo dia 1º de Maio um dia de festa pelas 

liberdades alcançadas e, ao mesmo tempo, um dia de luta contra todas as malfeitorias que os 

trabalhadores e o povo em geral têm sofrido com as politicas da Troika e dos que fazem da 

austeridade cega a sua politica. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 29 de Abril de 2015, apela aos trabalhadores, ao 

povo do concelho e do país, para que no próximo dia 1º de Maio saiam à rua em defesa dos 

direitos conquistados com Abril. 

 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 

Aprovada na sessão ordinária de 29 de abril de 2015.por maioria com vinte e sete votos a favor 

e duas abstenções 

 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

41º Aniversário da Revolução de Abril 
e do 1º de Maio, dia do Trabalhador em Liberdade 

 

 

A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de 

emancipação social e nacional. 

 



O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heroico levantamento militar do MFA – Movimento 

das Forças Armadas, logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente 

toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura 

fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos 

portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. 

Portugal vive hoje uma grave e profunda crise económica e social, um dos mais graves períodos 

da sua história, o mais difícil desde os anos negros do fascismo. Um período de confronto político 

com o 25 de Abril e com aquilo que representou de conquistas, de realizações e transformações 

sociais. 

Agrava-se a exploração dos trabalhadores e a degradação dos seus direitos, limitam-se as 

liberdades do povo português, empobrece o País, milhares de portugueses são empurrados para 

o desemprego e a emigração, a Constituição da República é subvertida e é posto em causa o 

futuro de Portugal e dos portugueses. 

Indiferente à importância que o Poder Local Democrático representa para as populações e para 

a resolução de muitos dos problemas que as afetam no seu quotidiano, o Governo intensificou 

o ataque ao Poder Local e à sua autonomia, tendo desencadeado um verdadeiro programa de 

subversão do Poder Local Democrático, numa nova e mais declarada tentativa de concretização 

da velha ambição de ajustar contas com uma das mais importantes conquistas de Abril. 

O Poder Local Democrático é parte integrante do regime democrático e é uma conquista que 

viu consagrada na Constituição da República os seus princípios de ampla participação, plural, 

colegial e democrática, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. 

A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações, com as 

comissões administrativas após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições livres 

e democráticas para os órgãos das autarquias locais, em Dezembro de 1976, onde o Poder Local 

Democrático se afirmou, operando profundas transformações sociais com importante 

intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes 

carências, substituindo e sobrepondo-se, até em alguns casos, na resolução de problemas que 

excedem em larga medida as suas competências. 

As comemorações da Revolução de Abril e do 1º de Maio, devem ser momentos para afirmar a 

indignação e recusa da política dirigida contra os trabalhadores, o povo e o País, em que se 

insere o ataque ao Poder Local Democrático e ao que ele representa de espaço de afirmação e 

realização de direitos e aspirações populares. Um momento de resistência e luta contra esta 

ofensiva que pretende ajustar contas com os trabalhadores e com Abril, agredindo a 

democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal. 



Devem ser momentos para a convergência e unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo 

português, em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 29/04/2015, delibera: 

1. Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril, da Constituição 

da República Portuguesa e pela exigência duma rutura que abra caminho a uma política 

que sirva Portugal e o povo português; 

2. Saudar os trabalhadores, os autarcas, o movimento associativo e a população, que se 

associou às comemorações do 25 de Abril, na afirmação do Poder Local Democrático 

como conquista de Abril e na defesa dos interesses e direitos das populações, bem como 

enaltecer o Desfile da Liberdade realizado no concelho da Moita no dia 25 de Abril; 

3. Saudar o 1.º de Maio, dia do Trabalhador e exortar à mobilização da população para que 

faça das comemorações do 1.º de Maio, uma grande jornada nacional de luta, contra a 

exploração e o empobrecimento, pelo emprego, salários, direitos, serviços públicos de 

qualidade e por uma mudança de política. 

 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 
 

(Aprovada na sessão ordinária de 29 de abril de 2015 por maioria com vinte e sete votos a 

favor e dois votos contra) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 
 

Direito das Autarquias Locais a encetarem e concluírem, num quadro de autonomia efetiva, 
negociações tendentes a celebração de Acordos Coletivos de Empregador Público (ACEP) 

 

Ano e meio volvido sobre a celebração do ACEP entre o Município da Moita, o Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local (STAL) e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções 

Públicas e Sociais do Sul e das Regiões Autónomas (STFPSSRA), nos quais, entre outras matérias, 

foi acordada e fixada a manutenção do período normal de trabalho em 35 horas semanais, a 

Secretaria de Estado da Administração Pública remeteu à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e, posteriormente, ao Município, um documento com aqueles que seriam os 

critérios balizadores da sua intervenção negocial no âmbito da celebração de ACEP, 

particularmente em matéria de período normal de trabalho. 



 

Seja pelo seu conteúdo, pelo entendimento que deixa transparecer sobre a dimensão 

autonómica do Poder Local Democrático e o seu papel no quadro político-constitucional vigente, 

pela tábua rasa que pretende fazer sobre o percurso que, em matéria de negociação coletiva, 

foi realizado ao longo de mais de um ano pelos Municípios, pelos sindicatos e pelos 

trabalhadores da administração pública, seja ainda pela forma como pretende esquecer as 

posições que, de forma clara e perentória, foram sobre esta matéria assumidas pela autarquia 

e, entre outros, pelo Provedor de Justiça ou pela Área Metropolitana de Lisboa, o documento 

em causa revela-se inaceitável. 

Ele confirma aquilo que os Municípios vêm afirmando ao longo de todo este tempo: a vontade 

do Governo de intervir diretamente nos processos de negociação coletiva entre autarquias e 

sindicatos, condicionando-os, bem como à vontade das partes envolvidas, desde logo através 

da imposição de matérias de “negociação obrigatória” como a flexibilidade e o banco de horas. 

Com a proposta apresentada o Governo levou a sua vontade e a sua conceção distorcida do 

papel do Poder Local Democrático ao ponto de violar o teor do próprio parecer do Conselho 

Consultivo da Procuradoria Geral da República no qual tem procurado escudar a sua ação. 

De facto, este é expresso ao afirmar que, mesmo havendo uma intervenção do Governo nos 

processos negociais, a mesma não poderá consubstanciar “a faculdade de dar ordens ou emitir 

diretivas à entidade autárquica por força da autonomia de que esta goza”, cumprindo ao 

Governo “atuar e adotar posições que respeitem o direito de contratação coletiva 

constitucionalmente reconhecido às associações sindicais e o princípio da promoção da 

contratação coletiva”. 

Mas o ofício enviado vai ainda mais longe, esforçando-se por lançar um manto de esquecimento 

sobre o facto de a maioria das autarquias continuar hoje a observar um período normal de 

trabalho de 35 horas semanais, sustentando as suas decisões em ACEP validamente negociados 

e celebrados, cuja publicação e depósito o Governo vem, há mais de um ano, obstando de forma 

ilegal. 

O Governo quer-nos fazer crer do seu pretenso desconhecimento de que: 

- Continuam neste momento pendentes nos Tribunais centenas de ações judiciais exigindo o 

depósito e publicação dos ACEP validamente celebrados e a declaração de inconstitucionalidade 

da norma que prevê a intervenção do Governo na celebração dos mesmos; 

- O teor do requerimento apresentado pelo Provedor de Justiça ao Tribunal Constitucional, no 

qual suscita a análise da questão vertente aduzindo, entre outros argumentos de relevo, a 

circunstância de ser “de todo impensável, em conformidade com o sentido da doutrina 

constitucional, anteriormente exposta, uma intervenção do Governo na esfera da celebração de 



acordos coletivos de empregador público, no âmbito da administração autárquica, que 

extravase uma tutela administrativa para “verificação do cumprimento da lei por parte dos 

órgãos autárquicos”, como se define no n.º 1 do artigo 242.º da Lei Fundamental, sob pena de 

violação do mesmo.”; 

- A vontade expressa dos Municípios e da sua Associação Nacional de recusar qualquer 

intervenção exógena no quadro constitucionalmente consagrado das suas competências e 

atribuições próprias. 

É-lhe impossível desconhecer. 

Daí que esta vontade de “começar de novo”, de “voltar ao princípio” e de “reiniciar processos 

negociais”, represente um ato de manifesta má-fé, como se as Autarquias e, em particular, o 

Município da Moita, não houvessem já, de forma válida e ao abrigo dos regimes legais 

habilitantes em vigor, realizado todo esse percurso, encontrando, com os seus trabalhadores e 

as suas associações sindicais representativas, o caminho que, no quadro da sua autonomia 

constitucional e em correspondência com os seus interesses democraticamente aferidos e 

ponderados, lhes serve. 

Um ato que a nenhum título poderemos aceitar, cabendo-nos, ao invés, reforçar a necessidade 

de, em defesa da autonomia do Poder Local Democrático e dos direitos dos seus trabalhadores, 

reiterar a nossa vontade e intenção de, como até aqui, promover por todos os meios ao nosso 

alcance o direito das autarquias locais à negociação coletiva num quadro de liberdade e 

autonomia consentâneo com o regime constitucional e com o direito internacional vigente, bem 

como a publicação e depósito dos ACEP validamente negociados e celebrados, fazendo assim 

cessar os impedimentos ilegais que o Governo vem levantando aos mesmos. 

Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão pública no dia 29/4/2015, 

afirma: 

a) O direito das Autarquias Locais a encetarem e concluírem, num quadro de autonomia 

efetiva compatível com as normas nacionais e internacionais vigentes, negociações 

tendentes à celebração de ACEP; 

b) A firme rejeição de qualquer intervenção do Governo nos processos de negociação 

coletiva; 

c) A necessidade de publicação e depósito de todos os ACEP validamente celebrados, 

fazendo assim cessar os obstáculos levantados pelo Governo que ilegalmente, têm 

obstado às mesmas. 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 



(Aprovada na sessão ordinária de 29 de abril de 2015, por maioria com vinte e sete votos a 

favor, e duas abstenções) 

  

SAUDAÇÃO 
 

25 de Abril e ao 1º de Maio 
 

Há 41 anos, Portugal e os portugueses renasciam da escuridão, da opressão, da censura, do 

exilio e da prisão. 

Nesse dia a Democracia, pelas mãos dos Militares de Abril, passou a ser o caminho aberto para 

o voto livre, para a liberdade de imprensa e de expressão, para a liberdade de reunião e de 

associação. 

A Revolução dos Cravos permitiu iniciar a construção dos pilares do Estado Social próprio de 

uma sociedade mais inclusiva, mais fraterna e igualitária. 

Em simultâneo, comemoramos agora os 40 anos das primeiras eleições livres para a Assembleia 

Constituinte, que teve como objetivo político a aprovação de uma nova Constituição 

Democrática, às quais os portugueses responderam massivamente votando pela primeira vez 

em liberdade, fazendo as suas legítimas escolhas. 

Saudamos todos os deputados que, em longas reuniões plenárias de grande fervor político e 

partidário, conseguiram dar ao país de Abril a lei fundamental na qual os portugueses ainda hoje 

se revêm. 

Comemoramos também nestes dias os 41 anos do Poder Local, saudando todos os autarcas com 

um carinho especial para as Comissões Instaladoras nos diferentes Municípios que, de forma 

espontânea e de entrega total, alguns quase no anonimato, passaram a responder com rapidez 

aos anseios das populações numa política de serviço público. 

O 25 de Abril é período de festa mas é também de afirmação da necessidade de refletirmos 

sobre o tempo que vivemos e sobre o futuro. 

É tempo de, conscientemente, como escreveu Miguel Torga “repensar esta nesga de terra”, 

tendo sempre presentes os valores de Abril, os direitos e deveres de Abril, conquistados em prol 

do progresso e do desenvolvimento, sem os quais não haverá plena liberdade e justiça social. 

Abril valeu a pena e tem de continuar a valer a pena porque com Todos e para Todos é 

imperioso, a perspetiva de pensar no hoje e no amanhã promovendo uma sociedade mais 

justa, solidária e equitativa. 

No próximo 1º de Maio recordamos todos aqueles que, através das suas lutas e posições de 

defesa dos direitos laborais, nos permitem defender, neste século XXI, o Trabalho Digno. 



Será um dia de luta pela defesa dos direitos laborais, pela defesa da dignidade, pelo direito à 

liberdade. 

 

Assim, saudamos: 

• Os trabalhadores na defesa dos seus direitos através de um sindicalismo com propostas de 

defesa dos trabalhadores, democrático e plural. 

• Os trabalhadores que, por todo o Mundo, denunciam e lutam contra situações de 

exploração laboral. 

VIVA A DEMOCRACIA! 

VIVA O 25 DE ABRIL! 

VIVA O 1º DE MAIO! 

 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 
 

Aprovada na sessão ordinária de 29 de abril de 2015, por maioria com doze votos a favor e 

dezassete abstenções 

 
 

 


