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Ao vigésimo nono dia do mês de Outubro do ano dois mil e catorze, na sala de reuniões do Edifício  Sede 

do Município, pelas dez horas,  reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do Sr. Presidente 

Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira Borges, Daniel Vaz 

Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo Canudo,  João 

Miguel da Silva Romba, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

 

Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foram discutidos os pontos infra indicados de acordo com 

a Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 

 

Por sugestão dos Vereadores do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, a sequência  dos pontos na 

Ordem do Dia sofreu alteração, conforme consta nas páginas seguintes, a qual foi acolhida pelos restantes 

membros do executivo. 

 

 

Propostas:  

 

 
1. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO ……...3 

2. LANÇAMENTO DE DERRAMA …………………………………………………………………………………..…3 

  3. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI……………………………………………………………………5  
4 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS ………………………………………………………………………..…7 

5.GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2015…………………………………………………….9   

6. MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015 …………………………………………………..14 
 

 

 

 

 

Explicando: 

 

 - Referiu o Sr. Vereador Manuel Borges que não faz sentido aprovar a Derrama e o IMI - valores que 

servirão para elaborar o Orçamento – depois de aprovar as “Grandes Opções do Plano e Orçamento”. 

Mais, disse que nos anos em que “por cá andou, na Assembleia Municipal, o procedimento sempre foi 

inverso”. 
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O Sr. Presidente da Câmara –  Explicou que efectivamente a  fixação dos valores do IMI e Derrama (o 

IRS ainda não era sujeito a aprovação – a comparticipação do Município era sempre de 5%) era 

habitualmente deliberada em Novembro.  

Mais  disse que “as regras de construção orçamental que estão estabelecidas no POCAL e na restante 

legislação não dependem exactamente das deliberações que aqui tomarmos neste sentido, isto é, em 

relação às receitas correntes, aquilo que está determinado que se orçamenta é metade da receita dos 

últimos vinte e quatro meses, ou seja, é a média dos últimos dois anos isto para todos os impostos 

indirectos, para todas as receitas com excepção das receitas do Orçamento de Estado (e aí é o IRS que 

está definido nas transferências do OE, portanto também não depende da nossa deliberação, foi publicado 

quanto é o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o Fundo Social Municipal e a comparticipação de IRS porque 

é calculada na base de 2013 e é isso que se coloca no Orçamento). Em relação ao IMI e à Derrama o que 

é orçamentado não é  a receita que tivemos este ano, não é a receita eventualmente estimada para o ano 

em função da taxa que aprovemos, mas sim a tal média dos últimos dois anos, ou seja metade da receita 

obtida nos últimos 24 meses.  

Por isso, embora percebendo que numa lógica aparente essas deliberações devessem ser tomadas antes, 

porém na verdade, em termos de construção do orçamento elas são irrelevantes. A não ser que, e é a única 

possibilidade de excepcionar as regras de construção do Orçamento, é se houver uma alteração numa 

destas receitas, por exemplo admitindo que revíamos o Regulamento/tarifário das águas e previa-se uma 

variação muito grande das receitas aí. Então aí era justificado e não se cumpria a receita e punha-se o 

valor que era estimado. Em relação ao IMI, também se houvesse a perspectiva de uma variação muito 

significativa, para cima ou para baixo, em função da alteração da taxa, nós poderíamos introduzir aqui 

uma justificação dizendo que por via desta alteração prevê-se uma variação significativa da  receita  e  

portanto não se aplica a regra dos 24 meses – e o Tribunal de Contas aí, com certeza, aceitaria. Mas em 

função daquilo que é a realidade e mesmo que houvesse (vamos admitir que existia uma variação na taxa 

de IMI nós não tínhamos condições para determinar a dimensão da variação – a não ser que fosse muito 

grande - e não nos permitiria alterar isso) e também não tínhamos qualquer vantagem em o fazer porque 

já é difícil equilibrar o orçamento nas condições que temos agora, quanto mais estarmos a introduzir 

variáveis que não controlamos bem. 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sugeriu, depois de ouvidos os oradores que o antecederam, que a 

ordem da Ordem do Dia, ainda assim, e do seu ponto de vista, deveria ser alterada por forma a que o IMI 

e a Derrama fossem apresentadas antes do orçamento porque seria um “esforço” estas taxas serem 

aprovadas depois do Orçamento. A lógica seria primeiro discutir as taxas e depois o Orçamento (onde as 

taxas têm implicação). 

 

O Sr. Presidente – Referiu que aplicando a regra dos últimos vinte e quatro meses não alteraria nada, 

porém, e do ponto de vista da lógica aparente, e se entre todos se achar que é melhor poder-se-á deliberar 

uma Ordem diferente.  

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Salientou que se no caso da Derrama se poderia utilizar a média dos 

últimos 24 meses, no IMI esta média não pode ser feita porque o último ano teve o maior valor e sempre 

(seis milhões e quinhentos mil). Questionou ainda se o valor (5%) de participação do Município no IRS a 

aprovar agora vai ser sobre o que cada um de nós tem de IRS em 2015, só irá ter implicações no 

Orçamento Municipal de 2016. 

 

O Sr. Presidente da Câmara - Confirmou que o IRS, Fundo de Equilíbrio Financeiro e Fundo Social 

Municipal são definidos no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado apresenta as Contas da colecta 

de IRS feita em 2014 e aplica-lhe a taxa de 5% para cada um dos Municípios. Aquilo que nós vamos 

aprovar de seguida vai ter incidência sobre a colecta de 2015 e ser refletido nas transferências que irão ser 

feitas no ano de 2016. 

 

O Sr. Presidente solicitou a presença do Sr. Director do Departamento de Administração e Recursos 

Humanos, Dr. António Pereira, a fim de esclarecer algumas dúvidas, nomeadamente em relação ao valor 

do IMI.  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcritas, foram  apresentadas pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E 

COOPERAÇÃO 

 

“O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) é uma associação sem fins lucrativos, de 

organização e intervenção plural, de grande prestígio nacional e internacional, que, desde a sua criação, 

em 1976, intervém ativamente na luta pela Paz, pela Solidariedade e Cooperação entre os povos, 

defendendo a resolução pacífica dos conflitos e o desarmamento, pautando a sua ação pela mobilização e 

sensibilização do povo português. 

Com projetos na área da educação para a Paz e desenvolvimento de uma cultura da Paz, tendo por base o 

artigo 7º da Constituição da República Portuguesa, o CPPC propôs ao Município da Moita a realização de 

duas exposições: “Construir a Paz com os valores de Abril” e “100 anos da I Guerra Mundial e a luta pela 

Paz”, conferências e debates e outras ações e iniciativas na defesa da Paz e da Cooperação entre os povos 

e a promoção de ações de “Educação para a Paz”. 

O Município da Moita, desde sempre um defensor da Paz, da Solidariedade e Cooperação entre Povos de 

todo o Mundo, membro da rede de Mayors for Peace, uma organização não-governamental registada no 

Conselho Económico e Social das Nações Unidas, constituída por cidades e regiões dos cinco 

continentes, decide aderir às iniciativas propostas através da assinatura de um protocolo, que estabelece 

uma verba de €1.000 (mil euros) para custear a produção das referidas exposições que ficarão na posse do 

Município, as quais vão percorrer as bibliotecas municipais e os estabelecimentos de ensino público do 

concelho que manifestem interesse no seu acolhimento e na promoção de espaços de diálogo com os 

jovens sobre as aludidas temáticas. 

 

 

Este apoio financeiro está previsto na rubrica com a classificação Orçamental 01.02/06.02.03.05.64.” 

 

Intervieram na discussão da proposta: 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Perguntou se existiu mais algum complemento justificativo de custos e 

disse que irá votar favoravelmente. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Respondeu que a  preparação e montagem da exposição é da 

responsabilidade integral do CPPC, e que os 1000 euros cobram os custos dos painéis referentes a cada 

Município os quais ficarão na posse dos mesmos. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

2. LANÇAMENTO DE DERRAMA 

 

“Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o 

lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em 

território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, de acordo com o n.º 1 do art.º 18.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais). 
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Assim, tendo presente a atual conjuntura económica e a realidade empresarial do concelho da Moita, não 

descurando o facto de a receita proveniente da derrama de IRC ajudar a garantir o equilíbrio do 

orçamento corrente, propõe-se para o ano de 2015: 

- Que a Câmara Municipal delibere isentar do pagamento de derrama os sujeitos passivos com volume de 

negócios até 150.000 euros, nos termos do n.º 4 do art.º 18º da Lei das Finanças Locais;  

- Que a Câmara Municipal delibere aprovar o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre os sujeitos 

passivos com volume de negócio superior a 150.000 euros, nos termos do n.º 1 do art.º 18 da Lei das 

Finanças Locais. 

 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 

da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.”  

 

 

Intervieram na apreciação da proposta: 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Reafirmou, a exemplo da aprovação do ano transacto, que os 

Vereadores do PS mantêm a mesma contra-proposta. Concordam com a isenção da taxa até aos cento e 

cinquenta mil euros e a partir desse valor a contra-proposta seria reduzir para 1,2%, o que representa 

trinta a quarenta mil euros. Mais disse entenderem que do ponto de vista financeiro não é muito 

significativo e entendem que dessa forma era dado um sinal para captar investimento e criar emprego – 

que é um dos problemas que existe no País e inclusivamente, no Concelho. 

 

 

O Sr. Presidente – Reafirmou que a proposta inicial será para manter, pelo menos mais este ano e com 

argumentos reforçados. Porque, disse, não há nenhuma evidência, a não ser nos dogmas neoliberais, que 

baixar os impostos às empresas aumenta o emprego – se isto fosse verdade, continuou, tínhamos os 

nossos bancos e o nosso sector financeiro a criar empregos, porque não há ninguém que pague menos 

impostos que eles, em Portugal: - Eles têm benefícios fiscais, têm isenção de IRC,  têm uma série de 

coisas. No entanto vimo-los a fechar  balcões, a despedir pessoas, etc. Isto no resto das empresas é igual. 

Não é demonstrável, estatisticamente, nos números ou seja onde for, nenhuma correlação entre redução 

de impostos sobre os lucros e aumento do emprego. Até por razões mais óbvias, disse, até porque o que 

leva alguém a produzir é ter alguém que compre os produtos que se produzem não é pagar menos meia 

dúzia de tostões ou meia dúzia de euros de imposto. Se não há mercado par comprar as coisas, eles não 

produzem, não criam emprego nenhum, aquilo que se lhes retire no imposto sobre os lucros vai direitinho 

para os dividendos, não vai para mais lugar nenhum. 

Mais, disse que a razão acrescida de que ele falava é que o “nosso” Governo, seguindo a sua cegueira 

neoliberal, reduziu o IRC, ou seja, aumentou a carga fiscal sobre os Portugueses mais uma vez – apesar 

da propaganda toda que aí anda, agora chamam-lhe verde. A carga fiscal em 2015 vai aumentar, para 

todos, excepto para as empresas – reduziu o IRC. E continuou, “em cima disto, estarmos nós aqui também 

a reduzir mais, acho que já chega de benesses sempre aos mesmos.!” 

 

 

De seguida foram colocadas à votação as duas propostas em análise: 

 

- A proposta apresentada pelo PS, que propõe que o valor da derrama passe para 1,2%, para um valor de 

negócios acima dos cento e cinquenta mil euros, foi reprovada por cinco votos contra da CDU e quatro 

votos favoráveis do PS e BE. 

 

- A proposta constante da Ordem do Dia foi aprovada por maioria com cinco votos favoráveis  da CDU e 

quatro votos contra do PS e BE.  

 

O Vereador do BE, apresentou Declaração de Voto: 

 

“Nós, por parte do Bloco de Esquerda votámos favoravelmente a proposta que aprovava o valor de 1,2 %  

no sentido de ter presente  características do tecido empresarial do nosso Concelho e a necessidade de nós 

termos aqui um outro tipo de dinâmica empresarial no concelho. Pensamos que os argumentos que o Sr. 

Presidente apresentou face às empresas em termos gerais, consideramos  que aqui o nosso concelho tem 

características muito específicas e acho que deve haver aqui uns incentivos para  criarmos mais  empregos  
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e isso só se faz se houverem aqui também alguns incentivos aos empregadores. Daí o nosso sentido de 

voto e baixarmos esta percentagem da Derrama.” 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges referiu que irão apresentar Declaração de Voto no final da discussão do 

IRS, sobre os três assuntos. 

 

 

A proposta será ainda sujeita a ratificação da Assembleia Municipal. 

 

 

 

3. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI 

 

“O produto da cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI) constitui receita dos municípios nos 

termos da alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais). 

Cabe aos municípios, em conformidade com o estabelecido nos nºs. 5 e 13 do artigo 112º do Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis),  definir anualmente a 

taxa aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na alínea 

c) do nº. 1 do supra mencionado artigo (0,3% a 0,5%) e comunicar a deliberação da Assembleia 

Municipal à Autoridade Tributária até 30 novembro. 

Desta forma, considerando que a receita decorrente da liquidação de IMI se reveste de primordial 

importância para a gestão orçamental e financeira do município da Moita e considerando também o 

compromisso de execução do plano de saneamento financeiro em curso, propõe-se ao abrigo do n.º 5 do 

art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de novembro: 

1 – Que a taxa de imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos, transmitidos e 

reavaliados no domínio da vigência do CIMI seja mantida em 0,4%, nos termos da alínea c) do n.º 1 

do art.º 112.º do CIMI. 

 

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal nos termos 

da alínea d) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

 

 

Intervieram: 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Informou que, segundo  comunicação  prestada pelo Ministério das 

Finanças, todos os imóveis terão sido avaliados pelo que existe apenas um valor referência (não existindo 

a taxa de valor superior). 

Mais disse que a taxa agora proposta é inferior a valores praticados por outros municípios existentes na 

região e que não nos deveremos esquecer do valor próprio da propriedade, no Município da Moita, a qual 

comparativamente a outras zonas da primeira cintura de Lisboa é um pouco mais favorável – paga-se 

menos por m2, pelo que o esforço que os munícipes da Moita fazem é menor. 

Por outro lado, disse, por força da tendência que há muitos anos vem sendo introduzida no sistema de 

financiamento das autarquias,  o IMI tornou-se a principal fonte das receitas dos Municípios Portugueses, 

à excepção das transferências do Orçamento de Estado.  

Mais disse que a receita tem vindo a crescer anualmente, não sendo dispare de anos anteriores e que é 

importante o Município continuar a manter a respectiva capacidade financeira, porém não se poderá 

dispensar uma parte desta receita. 

 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Referiu que o Partido Socialista mantem a mesma posição do ano anterior. 

Entendem que a Câmara Municipal tem realmente necessidade de manter as suas actividades e de ter 

capacidade financeira para manter todas as suas actividades, mas, disse, não há dúvida que também os 

Munícipes atravessam grandes dificuldades e um momento difícil. Daí que também um sinal de que é 

importante viver no Concelho da Moita – viver bem no concelho da Moita –, uma forma ainda que 

aleatória,  de  captação  de  munícipes e  que  pudéssemos  dar  também  um  sinal de  agrado para  que  as 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
24.09.14         6 

 

pessoas se aproximem de nós. Por isso, continuou “mantemos a proposta do ano passado que é de que o 

IMI fosse de 0,3%”. 

 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Referiu que “pela nossa parte, já no ano passado manifestámos a 

intenção de que o Município deveria dar um sinal que estamos preocupados com os Portugueses e com os 

Munícipes da Moita em particular. Daí que, prevendo-se que no “sector” do IMI haverá um aumento de 

receitas, penso que seria bom darmos um sinal e baixar os valores. Não tínhamos chegado ainda a um 

valor, mas não me choca nada subscrever a proposta dos 3%, apresentada pelos vereadores do Partido 

Socialista, apesar de todos os argumentos que o Sr. Presidente da Câmara apresentou. Penso que temos 

margem de manobra para dar esse sinal à população. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Disse que, do ponto de vista da receita, a redução proposta pelo PS levaria a 

abdicar de ¼  daquilo que foi a nossa receita até agora - passar de 0,4 para 0,3 é ¼. Mais referiu que “do 

ponto de vista da competitividade entre municípios, (não sendo um termo que goste muito) continua 

esperançado que “vamos ser capazes de captar moradores” porque, por exemplo, aqui ao lado, a taxa este 

ano diminuiu de 0,5 para 0,45 e, repare-se, nós temos 0,4 há tanto tempo!” 

 

O Sr.Vereador Edgar Cantante – Disse compreender que o IMI é uma grande fonte de receitas para os 

Municípios. No entanto apontou duas questões que lhe parecem pertinentes e a não esquecer: 

- Existem muitos municípios por todo o país, que aplicam taxas inferiores ao 0,4 e que têm a avaliação 

das casas por m2, por um valor muito mais baixo que o Município da Moita e, portanto, têm uma receita 

duplamente mais baixa, não só pelo valor por m2, como pela taxa.  

 - Por outro lado, em dois anos, o IMI no Concelho da Moita vai aumentar um milhão e meio de euros. 

Portanto, disse, o que nós pretendemos é repor a situação de há dois anos atrás, ou seja, que o aumento 

que vem através da avaliação das casas, por parte das Finanças, que está a ser exclusivamente para o 

Município, à custa dos Munícipes, que seja reposto um pouco também para os munícipes – para ser 

coerente politicamente com aquilo que a CDU defende em termos de Governo Central. 

Porque, continuou, a CDU tem um discurso quando está na oposição, em qualquer município e em 

relação ao Governo Central, porque os portugueses são sobrecarregados com impostos a todos os níveis e 

depois quando tem possibilidade de dar um sentido para melhorar um bocadinho da qualidade de vida das 

pessoas e aliviar, não pratica isso. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Referiu que “a  questão de fundo é que essas preocupações humanitárias do 

Partido Socialista podiam ter sido aplicadas quando assinou o memorando com a Troika. Aí é que estão 

previstos  todos os aumentos de impostos e foi um Governo do PS, e foi o então Secretário-Geral do PS 

José Sócrates, que o negociaram e assinaram. Do ponto de vista da coerência estamos conversados. 

Temos um Município aqui vizinho do nosso, com características socias e económicas iguais, com uma 

população de todos os pontos de vista – sociais e económicos - muito semelhantes. “Se  calhar são os 

municípios mais semelhantes da região e nós vimos qual é a prática, portanto, do ponto de vista da 

coerência, estamos conversados, também. 

Depois, quando se fala de impostos do Estado ou de impostos Municipais falamos de coisas diferentes. É 

que os impostos municipais, no município da Moita, são todos devolvidos à população - São  todos gastos 

na nossa população. Nós aqui não pagamos PPPs, não pagamos privatizações, não pagamos especulação 

financeira, não pagamos nada disso. Portanto, o esforço que cada munícipe aqui faz é a sua contribuição 

para poder ter um concelho um bocadinho melhor e para poder ter os serviços públicos que necessita.” 

Reforçou ainda que o município da Moita, em atenção aos seus Munícipes e às suas dificuldades, abdica 

de 20% da colecta de IMI, porque poder-se-ia ir até aos 0,5 e descendo para 0,4 são 20% que entendem 

não cobrar. Acha, continuou,  já ser uma manifestação  de apoio e de preocupação para com os cidadãos. 

Mais, disse que ir além disso era um pequeno benefício para cada um e um grande prejuízo para todos. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Aditou, que ainda assim,  se deveria dar aqui um “sinal” (0,395 por 

exemplo), porque 0,4 já foi o valor da taxa do ano passado. 

 

Sr. Presidente da Câmara – Voltou a referir que a taxa proposta já contém uma redução e que reduções 

além daquela não só são uma redução à capacidade de exercício da Câmara como até são um sinal 

contraditório àquilo que afirmam e demonstram:  - A Câmara tem dificuldades financeiras, dificuldades 

de acção e recursos insuficientes para tudo aquilo que as pessoas queriam  que a mesma fizesse. 
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Mais disse que a brutalidade da carga fiscal que os portugueses têm hoje não lhe parece que seja  aliviada 

por esta via. A brutalidade da carga fiscal tem origem essencialmente nos  valores de IVA, IRS. O IMI é 

uma parte pequena do esforço fiscal dos Portugueses. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges  - Lembrou que o Sr. Bernardino Soares, há dois anos, intitulou o IMI, 

precisamente, de brutalidade da carga fiscal  e é com base nisso que têm achado que o valor no concelho 

da Moita devia diminuir. 

 

 

De seguida foram colocadas à votação as três propostas em análise: 

 

- A proposta de taxa de 0,3 apresentada pelo PS, foi reprovada com seis votos contra da CDU e BE e três 

votos a favor do PS. 

 

- A proposta de 0,395 apresentada pelo BE foi reprovada com oito votos contra da CDU e PS e um voto 

favorável do BE. 

 

 - A proposta constante da OD e apresentada pela CDU foi aprovada  por maioria com cinco votos  

favoráveis da CDU e quatro votos contra do PS e BE. 

 

 

A proposta aprovada será submetida à Assembleia Municipal. 

 

 

 

 

4. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 

 

“Os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos 

com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior, calculada sobre a respectiva colecta liquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do 

CIRS, nos termos do n.º 1 do art.º 26 da Lei n. 73/2003, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais).  

A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo Município, a 

qual deve ser comunicada à Autoridade Tributária até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que 

respeitam os rendimentos. 

Desta forma, considerando que a receita proveniente do Orçamento de Estado, por via da liquidação deste 

imposto, garante o equilíbrio corrente das contas do município da Moita e considerando também as 

premissas levadas em consideração para a execução do plano de saneamento financeiro em curso, 

proponho:   

 

 Que a Câmara Municipal delibere manter a taxa de participação no IRS em 5% nos termos da alínea 

c) do n.º1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º, ambos da Lei das Finanças Locais. 

 

  

Mais se propõe, que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal.”  

 

 

Intervieram na análise da proposta: 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Apresentou um paralelismo entre a situação do IMI e do IRS referindo 

que a uma entrada crescente para os municípios, não há uma correspondência em termos de benefício 

para os munícipes. 

Referiu ainda que o valor do IRS despendido pelas famílias que é transferido para o município, não é 

assim tão irrisório. Por exemplo uma família com um rendimento mensal de 2.500€, irá pagar, em média 

dez mil euros de IRS/Ano, sendo que 500 € serão para o município da Moita; ou seja, é um valor idêntico 

ao que pagará pelo IMI da casa onde habita. 
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O Sr. Vereador Manuel Borges – Apresentou uma proposta alternativa com o valor de 4% na participação 

do IRS, referindo que esta foi a política seguida pelos municípios do Partido Socialista no Distrito de 

Setúbal. Também outros Municípios (Sintra, Lisboa, Amadora, Cascais) fizeram esse benefício aos seus 

munícipes. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – A exemplo do ano passado e tal como na apreciação do IMI, (e porque 

somos uma Câmara de esquerda) também nesta proposta, disse considerar que se deveria dar um sinal e 

se devia baixar, nem que fosse um valor simbólico, para mostrar a verdadeira preocupação do estado em 

que as pessoas vivem no nosso Concelho. Para além destes 5%, disse, virem a constituir  uma receita para 

o Município,  acha que deveria ser dado esse sinal às pessoas. “Já o ano passado também o referimos e 

daí eu estar de acordo que se passe de 5% para 4% e isso não vai ser certamente significativo para o 

município e para as pessoas vai contar muito com certeza.”  

 

O Sr. Presidente – Informou que a descida de um ponto percentual significaria uma redução, atendendo 

aos valores  de dois mil e catorze para dois mil e quinze, de quatrocentos e cinquenta mil euros. Assim, 

para as pessoas isto teria um impacto mínimo e para o município era mais uma redução da sua capacidade 

financeira.  

De qualquer maneira, a questão fundamental é que não é razoável,  não é politicamente aceitável que se 

pretenda fazer justiça fiscal ou um alívio fiscal aos portugueses a partir dos municípios, num imposto  que 

em todas as características  condicionantes, é configurado pelo Estado, pelo Governo. 

Nós não definimos condições, não definimos quem está isento e   quem não está, não definimos quais são 

as isenções, não definimos nada. Apenas somos beneficiários de 5% daquilo que o  Estado recebe. 

Portanto, pretender que sejamos nós, municípios, aqui a ter preocupações de justiça fiscal sobre os trocos 

enquanto o grosso do bolo é o confisco que se conhece, é verdadeiramente assobiar para o lado para ver 

se passa incólume estas opções. 

Mais disse “As receitas do Orçamento que nos vêm por  via do Orçamento de Estado são já reduzidas, 

temos levado anos a contestar a forma de financiamento das Autarquias no nosso País porque a 

participação do poder local nos impostos do Estado é reduzida, continua a ser todos estes anos,  todas 

estas Leis de Finanças Locais pois há uma coisa que não mudou, continua a ser uma das mais baixas da 

europa a participação do poder local na repartição dos dinheiros públicos e portanto não pode  ser 

assacada a nós a responsabilidade pela carga fiscal que recai sobre os Portugueses e não nos podem ser a 

nós atribuídas responsabilidades para a diminuir até porque a margem que nos dão para o fazer é 

verdadeiramente irrisória. Portanto nós mantemos a proposta dos 5%.” 

 

 

De seguida foram colocadas à votação as propostas em análise: 

 

 

- A proposta de taxa de 4% subscrita e apresentada pelo PS, foi reprovada por maioria com cinco votos 

contra da CDU e quatro votos a favor do PS e BE. 

 

 - A proposta constante da OD e apresentada pela CDU, foi aprovada por maioria com cinco votos  

favoráveis da CDU e quatro votos contra do PS e BE. 

 

 

A proposta aprovada será submetida à Assembleia Municipal. 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges  apresentou a seguinte Declaração de Voto, em nome do PS: 

 

 

“Atendendo a que o nosso Concelho é na Península de Setúbal um dos mais atingidos pelo Desemprego, 

onde o poder de compra é menor e simultaneamente um Concelho onde a grande maioria da sua 

População tem que se deslocar para Concelhos vizinhos para conseguir trabalho, entendemos que deve ser 

reduzida a taxa máxima de 1,5% para 1,2%, no escalão acima dos 150 000€ em volume de negócios, 

como forma de atrair investimento, trazer mais Empresas para o Concelho e em consequência criar mais 

postos de trabalho. Embora mereça a nossa concordância a isenção da taxa para as Empresas com volume 

de negócios inferior a 150 000 € /ano, votamos contra a proposta da Maioria, que mantém inalterada a 

taxa máxima de 1,5% anteriormente referida. 
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Relativamente ao IMI e à semelhança da nossa posição na discussão e aprovação do orçamento de 2014 e 

porque os valores apresentados nos últimos anos confirmam que as novas avaliações de Imóveis fizeram 

aumentar significativamente a receita deste imposto, sobrecarregando uma vez mais os Munícipes (e a 

prová-lo está o facto que do orçamento de 2014 para o de 2015 há um aumento de cerca de 800 000 €), 

entendemos que à semelhança daquilo que se pratica em muitos Municípios do nosso País, esta taxa deve 

ser reduzida de 0,4% para 0,3%, como forma de contribuir para uma maior equidade fiscal e também 

atrair mais residentes para o nosso Concelho e por essa via torná-lo mais equilibrado e autossustentável. 

Mantendo-se inalterada a proposta da Maioria CDU agora apresentada, não nos resta outra alternativa 

senão a de votarmos contra. 

Consideramos que o equilíbrio orçamental deve ser prioritariamente conseguido mais através da redução 

das despesas do que no aumento das receitas, caso estas sejam obtidas por via fiscal, porque dessa forma 

estamos a penalizar os mesmos de sempre. A proposta agora apresentada de manter a participação do 

Município no IRS na taxa máxima de 5%, que é o limite legal, mais uma vez não tem em conta o que se 

passa em muitos outros Municípios, onde são praticadas taxas mais baixas e dessa forma contribuir para 

algum desagravamento fiscal, que também é defendido pela CDU onde não exerce o Poder. 

Por essa razão, os Vereadores do PS considerando em alternativa à proposta apresentada, que a taxa a 

aplicar devia ser de 4% e procurando ser coerentes com o que têm defendido anteriormente, votaram 

contra a proposta apresentada pela Maioria, que manteve o valor dos anos anteriores.” 

 

 

 

 

5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2015  

 

 

“Em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, em conjugação com o n.º 1 do art.º 45º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foram elaborados 

os documentos previsionais para o ano de 2015. 

 

Assim, proponho a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2015, e posterior 

remessa à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea a), do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

 

 

Intervieram na análise da proposta, e documentos apensos que desta acta ficarão a fazer parte integrante, 

os Srs. Vereadores: 

 

Sr. Vereador  Edgar Cantante - Solicitou esclarecimentos acerca das seguintes questões: 

- Valor orçamentado para as Festas do Município – 350.000 euros (porque não lhe parece que este valor 

tenha alguma coisa a ver com os subsídios atribuídos – 10.000 € a Alhos Vedros; Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira não chegará aos 20.000 €; Gaio-Rosário e Sarilhos será um valor pequeno …) 

- Disponibilidade de serviço (receitas) – 929.789 €; 

Mais questionou sobre se foi contemplada alguma verba para a já falada edificação de uma escultura em 

Alhos Vedros. 

 

O Sr. Presidente da Câmara - Esclareceu que os valores apontados  para as Festas estão correctos, mas 

saem  também da rúbrica “Festas do Município” os encargos com as Festas da Moita. Mais referiu que 

em relação a esta última existe uma contrapartida na receita, porque todos os custos e proveitos passam 

pela contabilidade municipal. 

No que concerne à Disponibilidade de serviço explicou que é o valor/parte fixa que se paga nas facturas 

de venda de serviços das componentes ambientais  (águas, esgotos, resíduos sólidos). 

Sobre as comemorações do Foral, não foi prevista no Plano e Orçamento alguma verba referente a 

monumentos. 

 

Sr. Vereador Vitor Duarte – Perguntou se a construção do Pavilhão Multiusos, na Baixa da Banheira, 

ainda irá ser considerado ou se está “fora de questão”. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Fez alusão à valorização da interculturalidade – Grandes Opções do 

Plano – e perguntou a que se refere. 
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Sobre o Orçamento, em termos gerais, situou-o  na crise em que estamos inseridos, mas como em tempos 

vem dizendo, “a crise não justifica tudo  e quer se queira quer não também existe responsabilidade por 

parte de quem está a gerir o Município há tantos anos, neste caso, a própria CDU. Daí,  relembrou um 

documento já este ano apresentado em reunião de Câmara - o REOT - (Documento de análise sócio 

económica e cultural do Concelho – sobre o Ordenamento  do Território) que dava indicação do local 

para onde “estávamos a caminhar”. Mais disse que este documento deixava perceber alguns índices muito 

baixos e alguma fragilidade social no Concelho da Moita.  

Assim, considerou que este Orçamento deveria reflectir essa mesma fragilidade social e deveria fazer 

constar um gabinete que gostariam de ver a ajudar os mais carenciados – um gabinete de crise -, que 

ainda não foi criado. 

Referiu ainda a falta de tecido económico,  empresarial e promoção turística no Município, e que o 

mesmo deveria ser um pouco mais ambicioso, até porque tem 20 Km de frente ribeirinha, que poderia ser 

aproveitada. 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Explicou, em relação à construção do Pavilhão Multiusos, na Baixa da 

Banheira, que a Câmara continua a ser detentora do projecto, no entanto, e porque o financiamento que 

estava assegurado através do programa de requalificação da Vila da Baixa da Banheira, só se concretizou 

em 1/3 até ser encerrado administrativamente pelo Governo de então, Governo de Durão Barroso. 

Assim, ficaram inúmeros projectos quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista imaterial por 

realizar, e este foi um dos que não se realizou. 

Na situação actual, disse, “sejamos objectivos, a possibilidade de este Pavilhão vir a ser construído, sem 

que exista um financiamento externo, seja do Estado, seja da União Europeia, que assegure boa parte dos 

seus encargos, na actual situação é perfeitamente inviável. Nós estamos a falar de algo, que já na altura, o 

orçamento ultrapassava os cinco milhões de euros. Como sabemos, da parte do Estado Português, do 

Orçamento de Estado, estão fechados todos os programas que ao longo do tempo foram existindo para 

apoio a equipamentos culturais ou desportivos. Neste momento não existe nada. Da parte dos Fundos 

Europeus, este Quadro Comunitário que também já temos aqui referido, que anda em preparação nos 

gabinetes ministeriais e da Comissão Europeia há mais de um ano (e aquilo que se vai conhecendo é 

muito pouco) é muito pouco favorável e limita enormemente a participação dos Municípios.” 

 

Sra. Vereadora  Vivina Nunes - Em relação à verba valorização da interculturalidade  informou que é 

uma candidatura aprovada já este ano – Alto Comissariado para as Migrações – e que abrange a parte 

social e cultural com grande incidência de desenvolvimento de acções  - cursos de formação na área do 

Português para imigrantes e ao contrário (de crioulo para portugueses) e tem sobretudo uma recolha a 

nível cultural – em termos musicais -, das várias nacionalidades e das várias regiões de Portugal 

existentes naquela zona. 

 

Sr. Presidente da Câmara – Informou, em relação à promoção turística, que a “Câmara só vai promover-se 

onde tem possibilidades: por exemplo costuma participar na BTL e este ano promoveu a Romaria, a Feira 

Medieval de Alhos Vedros e o Barco da Câmara, mas não temos possibilidades de ir a Feiras 

Internacionais. Mais disse que durante anos as Comissões Regionais de Turismo tiveram um papel activo 

na Promoção, iam às Feiras internacionais, levavam e mostravam os elementos de cada Município. 

Entretanto, as Regiões de Turismo foram extintas e substituídas pelas Entidades Regionais de Turismo  

que, no caso da Moita, abrangia a zona de Setúbal a Tomar. Já com este Governo foi alterada a divisão do 

Turismo e foi criada a Autoridade de Turismo de Lisboa (que inclui só a Área Metropolitana de Lisboa), 

mas que não “deixa espaço” para os restantes Municípios.  

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sugeriu a criação de um plano intermunicipal que ultrapassasse 

outros constrangimentos e que bloqueiam iniciativas como por exemplo a construção de um cais de 

embarque e desembarque de embarcações na zona de Lisboa (sugerido em tempo pelo Mestre Jaime, em 

conversa informal). Mais disse, que neste caso e com 20 Km. de  zona ribeirinha, certamente o Município 

teria muito a ganhar em termos de desenvolvimento turístico. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Concordou com o exposto, mas aludiu ao facto de que qualquer iniciativa 

deste género passaria sempre pela aprovação da Administração do Porto de Lisboa que sistematicamente 

coloca obstáculos aos projectos que se pretendem fazer. 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Referiu que, a exemplo daquilo que acontece consigo noutros municípios, 

e aproveitando a ideia do Sr. Vereador Joaquim Raminhos, aquando da realização da meia maratona, se 
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promova o Município levando os participantes da mesma a usufruir dos 20 Km. da zona ribeirinha,  

sugerindo almoços à beira rio, entregando uma lembrança do Município, etc.. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Informou que os vereadores do Partido Socialista votarão 

desfavoravelmente a proposta em análise explicando os motivos. 

Disse não terem feito este orçamento; o valor das horas extraordinárias pagas pelo Município da Moita é 

mais elevado que qualquer um dos municípios vizinhos; o documento entregue hoje, durante a reunião, e 

comparativamente com o orçamento de anos anteriores, veio demonstrar terem razão quando dizem que a 

Câmara deveria dar um sinal de redução nos impostos que são da respectiva responsabilidade – A Moita 

vai ter o maior orçamento de sempre em receitas correntes, vai ter o maior valor no imposto municipal 

sobre imóveis e no IRS e por efeitos da carga fiscal os Munícipes da Moita não são aliviados. 

Continuou a referir que o Município irá receber, previsivelmente, os maiores valores de sempre a nível 

das multas e juros de mora, irá receber o maior valor dos últimos anos das transferências do Poder Central 

- acima dos dez milhões. Mais disse que e ainda, os munícipes irão pagar, a nível de facturas, quase um 

milhão e oitocentos mil euros, de água; nos resíduos sólidos urbanos acima de um milhão de euros, nos 

efluentes domésticos acima dos dois milhões de euros; e depois ainda tem o “tal” valor que não sabíamos 

muito bem o que era e que vem nas facturas que é a “disponibilidade de serviços”. Ou seja, concluiu que 

este é o maior orçamento de sempre, à conta dos Munícipes do Concelho, quando se deveriam antes 

arranjar receitas alternativas. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Salientou que não há Orçamento de entidade pública que não seja feito à 

conta dos contribuintes – por definição o dinheiro público resulta da venda de serviços (aquisições dos 

munícipes) e impostos. 

Mais disse que o Orçamento proposto  para dois mil e quinze é inferior ao do ano anterior em oitocentos e 

doze mil euros. “Nós efectivamente temos um orçamento que tem vindo  a crescer  para termos 

capacidade de investimento, o que fazemos é fazer poupança corrente. E este ano, temos um saldo 

corrente previsto de cinco milhões e quatrocentos mil euros, ou seja, vamos gastar menos cinco milhões  e 

quase meio de euros a menos do que a receita corrente que temos, para nos permitir reforçar o 

investimento e ter capacidade ao nível do orçamento de capital para fazer um conjunto de acções que são 

importantes fazer. A despesa corrente prevista para dois mil e quinze é inferior em um milhão e 

quatrocentos e  vinte seis  mil euros à despesa corrente orçamentada para dois mil e catorze. Continuamos 

a fazer um esforço de poupança ao nível de despesas correntes.” 

Mais disse que “O orçamento tem as características que tem em função da forma como actualmente é 

feito o financiamento das autarquias. É uma forma que tem vindo a reduzir as transferências do 

Orçamento de Estado por contrapartida de ter vindo a aumentar a parte de impostos municipais, 

designadamente o IMI (fundamentalmente é esse, os outros não têm tido variações significativas, tendem 

é a diminuir) e este é o caminho para onde temos vindo a ser empurrados. Porém tendo em consideração a 

crise em que o País vive e da situação que temos, os nossos orçamentos e sobretudo aquilo que temos sido 

capazes de fazer, deixa-nos bastante orgulhosos do nosso trabalho.” 

Em relação ao volume de horas extraordinárias (que não consideramos anormal) não é desligada do facto 

de termos vindo a perder pessoal e recursos, para  conseguirmos dar resposta a muitas necessidades nós 

temos que recorrer a trabalho extraordinário e portanto como não nos guiamos por outros princípios senão 

dar resposta às coisas que as pessoas precisam se para fazer uma intervenção grande num espaço público, 

uma limpeza que não é possível fazer durante a semana, se for preciso fazer-se ao Sábado em horas 

extraordinárias, pois faz-se mesmo ao Sábado em horas extraordinárias. O trabalho é para fazer porque é 

para isso que cá estamos.” 

Lembrou ainda, em comparação com outros municípios, que alguns têm outro tipo de opções, como a 

existência de  empresas privadas que intervêm na prestação de serviços públicos e assim não pagam horas 

extraordinárias, porém o dinheiro vai para o “Capital”. 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu que o Município da Moita é o Município que recebe mais 

transferências per capita do Estado, a nível do Distrito.   

 

Vereadora Vivina Nunes – Disse ficar um “bocadinho incomodada quando nós fazemos uma análise só 

do ponto de vista daquilo que é recebido e não daquilo que é retirado. Nós aqui falamos que o Orçamento 

de Estado é maior, mas não dizemos que inventaram um FAM que nos retiraram quase quatrocentos mil 

euros, inventaram-nos há dois anos uma taxa da segurança social  que tem quase trezentos mil euros e que 

ninguém sabe para o que é que vai (para além da ADSE), e depois nós vemos estas questões aqui 

colocadas e parece que o Município da Moita está cada vez a subir mais, mas depois naquilo que nos é 
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retirado e que nós temos que pagar, sem se saber até porquê, e até para financiar os Municípios que 

tiveram gestão desastrosa – caso do FAM -, parece-nos um pouco desvalorizar a discussão do Orçamento 

porque não estamos  a tomar os dois pesos e as mesmas medidas.” 

No que concerne às taxas imputadas à factura da água, referiu que “estamo-nos a esquecer por acaso que 

até foi o Governo do PS que aprovou uma legislação que diz que tem que ser imputado aos munícipes 

todas as despesas com estas áreas (resíduos, etc.), e dizer que quando foi da construção deste taxamento 

encomendou-se um estudo ao LNEC – a fim de ser o mais fiel possível. Mas nós, se fizéssemos aquilo 

que o estudo nos dava, as taxas, provavelmente, eram quatro vezes superiores.  A Câmara da Moita ainda 

está a sustentar despesa que não deve ser passada ao munícipe. Isto sim , é ajudar os munícipes. Porque 

não é um milhão, são dois ou três milhões. Portanto, acho que estas questões têm que ser bem 

esclarecidas, também acredito  que  não temos todos o mesmo nível de informação, mas também é para 

isso que estas reuniões servem.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Complementou a intervenção da Sr.ª Vereadora Vivina Nunes informando 

que o FAM – Fundo de Apoio Municipal – significa para o Município da Moita tem que comparticipar 

com duzentos e três mil euros/ano, durante sete anos, “que nos são retirados logo à cabeça e que 

ultrapassa um milhão e quatrocentos mil euros, que nos obrigam a contribuir, para  ajudar com as aspas 

que quiserem, algumas câmaras de reputada boa gestão, como seja Aveiro, Vila Nova de Gaia, etc. e que 

têm dívidas de centenas de milhões de euros”.  

Sobre as tarifas das águas, saneamento e resíduos explicou que existem instruções por parte da ERSAR 

para que os custos suportados pelas entidades distribuidoras sejam imputados aos municípes, no entanto o 

Município da Moita ainda não repercutiu até hoje a totalidades destes encargos. Porém, esta situação pode 

alterar-se – para pior -, porque a partir de agora e como já foi aprovado em Conselho de Ministros e está 

para ser publicado, o chamado Regulamento Tarifário e esse Regulamento prevê que as tarifas serão 

aprovadas vinculativamente pela ERSAR. Ou seja, disse, o poder de aprovar tarifas, efectivamente, foi 

retirado aos Municípios e, portanto, se “eles” não concordarem, o Município será penalizado em multas 

que começam nos dois milhões de euros. 

 

 

Posto à votação, o documento em análise que aqui se dá por transcrito e desta fica a fazer parte integrante 

foi aprovado por maioria  com três votos contra por parte dos vereadores do PS e uma abstenção por parte 

do vereador do BE.  

 

O documento será submetido à Assembleia Municipal, para ratificação. 

 

 

 

Foram apresentadas as seguintes Declarações de Voto: 

 

 

“Esta sessão de Câmara é uma das mais importantes entre aquelas que se realizam periodicamente, uma 

vez que estão em apreciação dois documentos fundamentais para a vida do município e dos cidadãos que 

aqui vivem, que são as Grandes Opções do Plano  e o Orçamento para 2015. 

 

Estamos conscientes que este Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2015, são o reflexo do 

contexto de crise que vivemos e para o qual contribuíram os sucessivos governos que arrastram o País, 

com políticas económicas e financeiras erradas agravadas pelas imposições da Troika. Estas políticas 

refletem-se no nosso concelho por via de decisões centrais do Governo PSD/CDS, e de decisões locais  e 

levadas a cabo pela maioria CDU, que tem governado o Município da Moita, ao longo das últimas 

décadas. 

 

Conforme apresentámos no nosso programa eleitoral, defendemos a implementação do processo de 

Orçamento Participativo, como forma de contribuir para o aprofundamento da Democracia Participativa e 

de incentivo à intervenção dos munícipes na vida do poder local. Mais uma vez as estruturas que fazem 

parte da nossa comunidade e a população em geral ficaram à margem deste orçamento. O BE sempre 

defendeu e defende uma maior participação e responsabilização nas decisões sobre a utilização dos 

dinheiros públicos. Continuaremos a persistir nesta proposta que deve ser trabalhada e organizada 

antecipadamente. 
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Tendo presente o REOT (Relatório de Estado do Ordenamento do Território), que no decorrer deste ano 

foi aprovado em sessão de Câmara, estamos conscientes  dos índices de desenvolvimento que pairam 

sobre a nossa região e principalmente no Concelho da Moita, onde os indicadores da fragilidade 

socioeconómica  são notórios comparativamente com outros concelhos da AML. 

 

Sendo o nosso concelho um dos mais pobres do distrito, e estando a agravar-se  a situação económica e 

social no país, consideramos que a maioria CDU, deveria de consagrar  um programa de ajuda social 

direta aos cidadãos mais desfavorecidos, com a criação de um gabinete de crise que aglutine sinergias 

locais e atue de imediato, de forma a combater no terreno os problemas económico-sociais decorrentes da 

crise, que se reflete no aumento do desemprego e nas bolsas de pobreza existentes no concelho da Moita. 

 

Defendemos que deveriam ser revistas as previsões de gastos “supérfluos”, nomeadamente publicidade, 

custos de combustíveis, e comunicações, canalizando estas poupanças para a componente social, 

nomeadamente para a aquisição ou construção de habitação social, bem como a criação de cantinas 

sociais nas grandes freguesias  do concelho, bem como a multiplicação de iniciativas de apoio os mais 

desfavorecidos do nosso concelho. 

 

No plano da defesa da preservação da nossa identidade cultural, continua a ser ignorada a implementação 

de um projecto de museologia, que contemple a criação de um museu no concelho da Moita, que para 

além da sua importância cultural será também uma referência de valorização para quem nos visita. 

 

Neste documento agora apresentado, continua a manifestar-se a falta de uma estratégia que salvaguarde o 

nosso património natural e cultural onde se valorizem as suas potencialidades como polos de 

desenvolvimento e de promoção turística. 

 

Pelas razões atrás expostas, e na perspectiva de que é urgente uma intervenção social, económica e 

cultural, não só da responsabilidade do poder central, mas também através da iniciativa do poder local, o 

BE abstém-se na votação do Plano e Orçamento para 2015. 

 

O Bloco de Esquerda ao ter votado com uma abstenção, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2015, reafirmou a coerência  de princípios que defende para a vida do Município da Moita e dos cidadãos 

que aqui vivem.”  

 

 

        O Vereador do Bloco de Esquerda 

 

(Joaquim Raminhos) 

 

 

 

“ Tendo a CDU ganho as Eleições e merecido a confiança da maioria dos votantes do nosso concelho, 

naturalmente tem toda a legitimidade democrática, para definir e executar as suas opções políticas 

consubstanciadas nas grandes Opções do Plano e Orçamento para dois mil e quinze agora apresentadas. 

 A essência da democracia é haver vozes discordantes, ideias e projectos diferentes e outras formas de 

alcançar os interesse e os direitos dos munícipes. É esta voz diferente, com posições discordantes da 

política que tem sido seguida por este executivo, que não se revê em muitas das opções agora definidas a 

da respectiva sustentação orçamental.  

Desde logo separam-nos  as  opções no que refere à carga fiscal – IMI, Derrama e IRS, da 

responsabilidade do executivo que consideramos  excessiva e injusta, comparativamente com a que é 

praticada em muitos outros municípios deste país. 

Por exemplo, no âmbito da Participação do Município no IRS, todas as Câmaras do Distrito que foram 

recentemente governadas pelo Partido Socialista apresentam taxas inferiores às taxas apresentadas pelo 

PCP/CDU na Câmara Municipal da Moita. 

Entendemos que sendo um dos maiores problemas do País e consequentemente do Concelho, a falta de 

emprego, não se tem feito o suficiente para a captação de novos investimentos bem assim como no 

combate às assimetrias existentes na Península de Setúbal, nas Associações que contam com a 

participação da Câmara Municipal da Moita. 

Os vereadores do Partido Socialista, de acordo com o Programa Eleitoral apresentado, já defenderam a 

implementação do Orçamento Participativo como forma de aprovação, envolvimento e responsabilização 

das populações, posição que não colhe junto do Partido que gere os destinos do Município.  
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O Partido Socialista defende  uma racionalização e optimização  dos recursos do Município que a ser 

levada de facto a efeito, possibilitaria não só uma diminuição das despesas com o pessoal, mas também  

um menor recurso à contratação de serviços externos para efetuar trabalhos da responsabilidade da 

Autarquia, diminuindo dessa forma as despesas.  

No âmbito da gestão dos recursos do Município relevamos o que consideramos ser incorrecto o valor 

proposto para as horas extraordinárias na Câmara Municipal da Moita por comparação com o da Câmara 

Municipal de Palmela  (50%), Câmara Municipal do Barreiro (40%) e o da Câmara Municipal do Montijo 

(1%).  

Consideramos que há que fazer um esforço para reduzir alguns custos, como sejam as comunicações, por 

exemplo dar um incentivo a quem optar pela factura electrónica e nos valores  envolvidos na 

publicidade/divulgação e promoção. 

O Partido Socialista tem defendido um maior apoio social às situações de carência extrema no concelho, 

entendendo a maioria que não lhe cabe essa responsabilidade, pese embora o facto de ser um dos 

concelhos do distrito  que mais recebe per capita do Poder Central. 

Consideramos que deve ser dado apoio prioritário ao associativismo concelhio com o estabelecimento de 

parcerias para a dinamização cultural e desportiva e não recorrer com frequência a entidades externas.  

Por tudo isto os Vereadores do PS não se revendo em muitas opções plasmadas no documento que nos foi 

apresentado, votaram contra as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015.” 

 

 

 

              Os Vereadores do Partido Socialista 

 

(Manuel Borges, Edgar Cantante e Vitor Duarte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO  PARA O ANO DE 2015 

 

 

“O atual modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 

orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho necessários 

ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços. 

A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, estabelece no âmbito da gestão de recursos humanos a criação de 

mapas de pessoal, constituídos por postos de trabalho, os quais, em face das atribuições e competências 

dos serviços municipais e dos recursos financeiros disponíveis, têm vindo através de imperativos legais 

objetivos a ser diminuídos a cada ano, designadamente em face dos três últimos Orçamentos de Estado. 

No estrito cumprimento das atribuições e competências do Município e, consequentemente, no 

funcionamento dos serviços e na manutenção do serviço público, o mapa de pessoal agora proposto 

enquadra a política municipal de recursos humanos, alicerçada numa gestão previsional de efetivos que 

atende aos constrangimentos legais e financeiros, mas garante a manutenção de todos os postos de 

trabalho existentes e ocupados pelos trabalhadores municipais. 

Neste sentido e em articulação direta com a proposta de orçamento municipal para 2015, o mapa de 

pessoal considera: 

   - Os postos de trabalho existentes, são preenchidos ou ocupados por trabalhadores contratados em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;  

   - Os trabalhadores em mobilidade intercarreiras ou categorias (17), em categoria superior ou em 

carreiras de grau de complexidade funcional superior, encontram-se a ocupar estes lugares;    
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   - Os cargos dirigentes previstos.  

O presente instrumento de gestão dos recursos humanos que se propõe contêm assim um total geral de 

782 postos de trabalho; 

Assim, como resume o quadro síntese, que faz parte integrante do mapa de pessoal para 2015, dos 782 

postos de trabalho, 765 estão ocupados, 14 encontram-se cativos/vagos, são criados 3 de modo a permitir 

reintegrar 2 trabalhadores que se encontram de licença sem remuneração e 1 para dotar o Gabinete de 

Sistemas de Informação, Auditoria e Qualidade, de um posto de trabalho correspondente à Carreira de 

Especialista de Informática por forma a assegurar as funções de conceção e aplicação ao nível da gestão e 

arquitetura de sistemas de informação, infraestruturas tecnológicas e engenharia de software.  

Nestes termos, submeto a presente proposta de mapa de pessoal a aprovação da câmara Municipal e 

posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 do art.º 25º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 

 

Posta à votação, a proposta que aqui se dá por transcrita e desta acta fica a fazer parte integrante, foi 

aprovada por maioria com quatro abstenções  do PS e BE. 

 

 

A proposta será submetida à Assembleia Municipal. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respectiva acta aprovada 

em minuta. Eram treze horas. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora Técnica nesta 

Câmara Municipal, redigi a presente acta que assino com o Sr. Presidente da Câmara. 

 

Todas as intervenções feitas aquando da apresentação das propostas, encontram-se devidamente gravadas 

em CDs. ficando os mesmas a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

                                                   

         O PRESIDENTE DA CÂMARA               

 

                        

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                   A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

     

 

                             ________________________________________     

 

 


