
Assembleia Municipal de 21 de novembro de 2014 

Deliberações da Assembleia Municipal de 21 de novembro 

Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 
. Aprovada a alteração ao Regulamento acima citado. 

Alteração dos Estatutos da AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal 
. Aprovada a alteração aos Estatutos da Associação acima citada. 

Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI 
. Aprovado que a Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis seja mantida em 0,7% (alínea b) do nº 1 do 
art. 112º do CIMI) para os prédios urbanos cujos valores patrimoniais tributários sejam atualizados por 
via da correção monetária ponderada; que a Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para prédios 
urbanos novos e transmitidos no domínio da vigência do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
seja mantida em 0,4% (alínea c do nº 1 do art.112º do CIMI). 
  
Lançamento de Derrama 
. Aprovado isentar do pagamento de Derrama os sujeitos passivos com volume de negócios até 
150.000€, nos termos do n.º 4 do art.º 14º da Lei das Finanças Locais; aprovado o lançamento de uma 
Derrama de 1,5% sobre os sujeitos passivos com volume de negócio superior a 150.000€, nos termos do 
n.º 1 do art.º 14 da Lei das Finanças Locais. 
  
Mapa de Pessoal do Município 
. Aprovado o Mapa de Pessoal do Município para o Ano de 2015. 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2015; 
. Aprovada a 2ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano - 2014. 

Participação do Município no IRS 
. Deliberado  que a Câmara Municipal mantenha a taxa de participação no IRS em 5%. 

Votos de Pesar/Saudações/Moções 
. Aprovado um voto de pesar intitulado “João José da Silva, 1937-2014”; 

. Aprovada uma Moção intitulada “Contra a Municipalização da Educação; 

. Aprovada uma Moção intitulada “Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres”; 

. Reprovada uma Saudação  intitulada “O Muro que dividia a Alemanha tombou há 25 anos”; 

. Aprovada uma Moção  intitulada “Em Defesa dos Trabalhadores contra o OE 2015”; 

. Aprovada uma Moção  intitulada “Em Defesa da Autonomia das Autarquias Locais”; 

  

VOTO DE PESAR 
  

JOÃO JOSÉ DA SILVA, 1937-2014 
  

Nasceu em Silves, no Algarve. Aos 14 ano,s veio com a família para Alhos Vedros, concelho da Moita, 
para procurar uma vida melhor. Quando chegou, integrou-se logo na vida da vila e participou no grupo 
da Biblioteca Cooperativa de Consumo. Posteriormente, participou na Biblioteca da “Velhinha” e na 
Comissão Cultural do Ginásio Atlético Clube da Baixa da Banheira. 

Trabalhou na Siderurgia, nos altos fornos, onde era estimado e admirado pelos seus camaradas. Militou 
intransigentemente pela Liberdade e pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do nosso 



povo, pagando caro esse traço de carácter que só os grandes homens têm: foi preso por duas vezes pela 
polícia política e repressiva do regime fascista, a PIDE. 

João José da Silva também deu muito à sua terra. Foi administrador de bairro logo após o 25 de Abril. 
Foi autarca eleito na Assembleia Municipal da Moita, na Junta de Freguesia da Baixa da Banheira e na 
Assembleia de Freguesia da Baixa da Banheira, de que foi presidente. Comunista por convicção, sabia 
ouvir e respeitar os outro,s o que o fez ganhar o respeito de quase todos. 

Enquanto militante do PCP, procurava envolver as pessoas e ensinar o que sabia aos mais jovens, o que 
fez até ao final dos seus dias. Fundou um núcleo museológico na nossa terra. À pergunta, se uma terra 
nova podia ter um Núcleo Museológico respondeu: “Pode, desde que se envolvesse a população”. E 
assim foi. A população foi envolvida e os objetos começaram a chegar. 

Obrigado João José da Silva por tudo o que nos deste. 

  

Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada na sessão ordinária de 21 de novembro de 2014, por unanimidade, com trinta e um votos a 
favor) 

  

  

MOÇÃO 
  

CONTRA A MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
  

Tem vindo a ser largamente noticiado que o Governo pretende caminhar no sentido da municipalização 
do ensino no próximo ano letivo de 2014/15, sendo preocupantes os pressupostos da proposta 
apresentada a alguns municípios do país, reveladores de um economicismo inadmissível, incentivando 
as autarquias com prémios de poupança em docentes, por exemplo. 

A progressiva municipalização da Escola Pública tem sido uma opção crescentemente questionada em 
países onde foi adotada, como a Suécia (onde o processo está a ser invertido) e o Reino Unido (que 
estagnou sem resultados visíveis). Revelou ainda nefastos e perversos resultados em termos de 
igualdade de oportunidades e qualidade do ensino, pelo acentuar de assimetrias estre escolas de 
diferentes municípios, do descomprometimento do Estado no que se refere ao financiamento e 
responsabilidades sociais, do reforço do controlo sobre as escolas e de um aumento do clientelismo, do 
sentimento de insegurança e da desmotivação dos professores. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 21 de novembro de 2014, 

1.       Manifesta a sua total discordância: 
 quer sobre a metodologia usada pelo Ministério da Educação e Ciência, com um secretismo que 

não se adequa ao exercício da Democracia e à revelia da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses; 

 quer com a utilização dos professores como “moeda de troca” de uma hipotética viabilidade 
financeira dos municípios envolvidos; 

2.       Rejeita qualquer alteração da configuração da Escola Pública no Concelho da Moita; 
3.       Recomenda que o Conselho Municipal de Educação da Moita promova um amplo processo de 

debate com o envolvimento de toda a Comunidade Educativa do concelho; 
4.       Que seja rejeitada em absoluto a entretanto anunciada intenção do Governo de transferência de 

qualquer competência para os municípios relativos ao pessoal docente, designadamente 
recrutamento, salários, carreiras, avaliação do desempenho, exercício da ação disciplinar ou 
qualquer outra tutela. 

Assembleia Municipal da Moita 

  



(Aprovada na sessão ordinária de 21 de novembro de 2014, por maioria, com vinte e nove votos a favor e duas 

abstenções) 

  

  

  

MOÇÃO 
EM DEFESA DOS TRABALHADORES CONTRA O OE 2015 

  

O estado de debilidade em que a política de direita mergulhou o país, fruto das medidas de 
“austeridade” impostas para aumentar a exploração dos trabalhadores e o empobrecimento do povo, 
agravam de forma progressiva todos os problemas sociais que se refletem no desemprego crescente (1 
milhão e 400 mil) e no alastramento, sem precedentes, da pobreza (2 milhões e 800 mil portugueses), 
da miséria e da exclusão social. 
Os trabalhadores da Administração Pública continuam a ser o inimigo do atual governo e 
perpetuamente considerados os culpados de todos os males do país, aliás, algo visível nas medidas 
deste orçamento de estado. 
Este é um orçamento de estado que não pensa nos portugueses. Um orçamento de estado que favorece 
os grupos económicos e os especuladores, esses que contribuíram para a degradação da economia e do 
desenvolvimento do país, esses que os sucessivos governos têm vindo a proteger à custa de taxar o 
rendimento de quem tem, na força de trabalho, o único meio de subsistência. 
O Governo PSD-CDS, ao atacar os trabalhadores da AP, está também a pôr em causa os direitos da 
população por via da degradação e esvaziamento das funções sociais do Estado, na Administração Local, 
na Educação, na Saúde e na Segurança Social. 
Por mais intensa e asfixiante que seja a campanha do Governo e do capital, a verdade é que esta é uma 
política que arruína os trabalhadores, os reformados e o país. Por isso, afirmamos que (ao contrário do 
que o Primeiro-Ministro referiu na Assembleia da República) a reposição dos salários roubados não é 
para se fazer a “conta-gotas”, mas de forma integral e agora, porque se há quase 9 mil milhões de euros 
para pagar juros da dívida no próximo ano, também tem de haver dinheiro para pagar aquilo que é 
devido aos trabalhadores da Administração Pública, que se esforçam todos os dias e em condições cada 
vez mais precárias, para prestigiar a sua função na prestação de serviços essenciais à população. 
Falam na descentralização de serviços para os municípios ao mesmo tempo que cortam nas verbas para 
o poder local, tornando insuportável a prestação do serviço público, num quadro em que o Governo 
tudo faz, e a todos tira, para que nada falte ao capital. 
A atualidade que vivemos, marcada por estes e outros desafios, exige mais esclarecimentos e 
mobilização, mais unidade e coesão de todos os trabalhadores e população, afetados por esta política. 
Consciente de que só a luta legítima dos trabalhadores poderá travar esta grande ofensiva, a CGTP 
realizou, a nível nacional, no passado dia 13 de novembro uma Acão, Dia Nacional  de Indignação e Luta, 
com grande expressão e participação de várias organizações de trabalhadores dos setores público e 
privado no distrito de Setúbal, pois os problemas dos trabalhadores, reformados, pensionistas e 
populações impõem uma resposta imediata de rutura com esta política de direita em que se exige: 
-     a reposição imediata dos cortes salariais e pensões e de outros direitos ilegitimamente retirados; 
-     o aumento dos salários e pensões, repondo o poder de compra; 
-     a revogação da sobretaxa de 3,5% de IRS e o alargamento dos escalões para tornar o imposto mais 

progressivo, assim como a taxação do capital; 
-     resistência às pressões e recusa das ingerências do Governo na autonomia do poder local, 

defendendo o direito das autarquias nas áreas previstas na Lei e na melhoria dos serviços públicos; 
-     o direito ao emprego (e ao emprego com direitos) combatendo os despedimentos e o trabalho 

precário, defendendo o posto de trabalho permanente. 
Sendo a luta um motor do desenvolvimento numa sociedade em que são cada vez mais os que menos 
têm, urge dar expressividade a este descontentamento. 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária, delibera estar solidária 
com a agenda reivindicativa da CGTP, marcada pela grande marcha pelo emprego, salários e pensões, 
direitos e serviços públicos, que percorrerá todos os distritos do país e culminará numa grandiosa 



manifestação assente no lema: “Por uma política de esquerda e soberana”, no dia 25 de Novembro, em 
Lisboa. 

Assembleia Municipal da Moita 

  

  

Aprovada na sessão ordinária de 21 de novembro de 2014, por maioria, com vinte e um votos a favor e 
oito abstenções 

  

  

MOÇÃO 
  

EM DEFESA DA AUTONOMIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS 
  

As autarquias são as responsáveis pela gestão local, gestão que vai desde a manutenção das vias 
públicas, zonas verdes municipais, manutenção de equipamentos, fiscalização de obras, atividades 
culturais e limpeza das vias públicas, entre outras. 

Estes serviços necessitam de mão-de-obra em número e especialização para serem feitos e melhorarem 
as condições de vida dos cidadãos. 

Considerando que a proposta de Orçamento de Estado para 2015 (OE2015) prevê que os municípios em 
situação de saneamento ou rutura financeira venham a reduzir o número de trabalhadores entre 2% ou 
3% no próximo ano, consoante a sua dívida total. 

Considerando que o Orçamento de Estado para 2015 propõe também um limite de 35% de despesas de 
pessoal. 

Considerando que, segundo a Associação Nacional de Municípios (ANMP), estas medidas retiraram 
qualquer margem de gestão autónoma a mais de dois terços dos municípios. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 21 de novembro de 2014, vem demonstrar a sua total 
repulsa por estas medidas e exige o respeito pela autonomia do poder local dos municípios. 

  

Assembleia Municipal da Moita 

  

  

Aprovada na sessão ordinária de 21 de novembro de 2014, por maioria, com vinte e nove votos a favo e 
duas abstenções 

 


