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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, no Salão Nobre do Edifício Sede do Município realizou-se uma Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1 - Lançamento de Derrama; 

2 - Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI; 

3 - Participação do Município no IRS; 

4 - Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2015; 

5 - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015; 

6 - Alteração dos Estatutos da AIA; 

7 - 2ª Revisão ao Orçamento e GOP; 

8 - Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita; 

9 - Atos da Câmara. 

 

 

Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

 

- Eduardo Jorge Meruje Teixeira, é substituído nesta sessão por Luís Alcino Rodrigues Barata 

- Fabrício António de Sousa Pereira, é substituído nesta sessão por Ana Isabel Correia dos Santos 

- Maria Cristina da Silva Martins, é substituída nesta sessão por Lina do Carmo Carvalho Ramalho 

 

 

Verificação de ausências: 

 

- Não se verificaram ausências. 

 

 

Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs Vereadores Manuel Galvoeira 

Borges, Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo 

Canudo, João Miguel da Silva Romba e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

ACTA Nº05.14 

Sessão de 21.11.14 

XI Mandato 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Pediram para intervir os seguintes cidadãos: 

 

Sr. António Arantes 

Começou por questionar o Presidente, pedindo que estendesse o assunto à Câmara Municipal, 

relativamente aos toldos e aos reclames luminosos utilizados nos estabelecimentos da Baixa da Banheira 

porque, neste momento, muitos dos comerciantes não estão a ter capacidade financeira para suportar a 

despesa desses mesmos toldos e, apesar de ter conhecimento que as respetivas taxas foram reduzidas 

para metade, chamou a atenção porque na Rua “13” muitos dos comerciantes se estão a juntar para 

levantar os toldos e a publicidade que lá está exposta por forma a deixarem de pagar essa publicidade. 

Disse haver uma análise muito errada do que é a publicidade iluminada e do que é o iluminante, o que é a 

placa e o que é a placa com constante iluminação, e daí a razão de muitas pessoas, inclusive a fiscalização 

da Câmara Municipal, se deslocarem aos estabelecimentos e dizerem aos comerciantes “se você não sabe 

pergunte ao seu contabilista porque é para isso que lhe paga uma avença”. Apesar de lamentar o que vai 

dizer, e porque tem um gabinete de contabilidade, ainda não houve um único município em que tenha 

estado presente em que tenham levantado essa questão, porque as empresas de contabilidade não são 

obrigadas a ensinar ou a preencher documentos quanto a Câmara cobra catorze euros só para preencher 

os papéis, quarenta e cinco euros mais a taxa e depois ainda vão analisar o tamanho da publicidade para 

se pagar, sendo que tudo isto fica em mais de cem euros. 

Mais disse querer chamar a atenção e apelar à sensibilidade dos presentes para uma outra situação, que é 

o facto de neste momento e por causa da falta do pagamento dessas situações existirem comerciantes que 

estão a ser penhorados por três grades de cerveja por funcionários da Direção Geral de Setúbal, sendo que 

lhe parece que esta é uma questão social e não uma questão de falta de dinheiro para que essas pessoas 

consigam fazer e resolver as suas vidas porque, como sabem, a crise proporcionou que muitos dos 

estabelecimentos não tivessem a mesma receita que tinham há uns anos atrás e hoje em dia verifica-se que 

já não têm dinheiro para pagar os impostos. Disse ainda que alguns dos funcionários das finanças que vão 

fazer cobranças tiram o “z” da máquina até ao momento em que a máquina está aberta e dizem-lhe “dê cá 

esse dinheiro que é para apontar aqui que é para levar para as finanças que é para pagar custos das 

dívidas que o senhor tem lá dentro”. Reafirmou que isto está a acontecer, e não só por estes senhores, e se 

quiserem provas ou outros documentos poderá apresentar a qualquer um dos deputados municipais 

presentes para que não hajam dúvidas. 

Para terminar, e não querendo ser repetitivo, dirigiu-se ao Sr. Presidente da Assembleia, uma vez que 

anteriormente era Presidente da Câmara, para o recordar que há quinze anos que reclama da 

incomodidade sonora da sua habitação, que continua a fazê-lo e que lamenta mais uma vez ter de o fazer 

porque fez o possível e o imaginário para não recorrer à via judicial mas vai fazê-lo de imediato porque 

deram a um comerciante, por represália clara e inequívoca à sua pessoa, a abertura de mais um dia, no 

caso ao domingo, estando neste momento um talho aberto 366 dias consecutivos, situação essa que deu 

origem à hospitalização da sua esposa. Reiterou que lamenta ter de recorrer à via judicial mas que é 

obrigado a fazê-lo. 
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Sr. Manuel Patrício 

Questionou se a Câmara, ao retirar tudo o que estava junto às palmeiras em frente à Praça, pretende 

colocar lá alguma coisa. Caso não exista nenhuma intenção propôs que colocassem umas mesas e uns 

bancos para os reformados. Aproveitou ainda para alertar para o facto de, nesse local, haver um candeeiro 

caído já há bastante tempo que pode criar alguns riscos. 

Por outro lado, referindo-se à passagem de peões que em frente à Praça, disse estar um poste a roubar um 

espaço de estacionamento para viaturas e que, no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze, propôs à 

Câmara que fosse alterado o traçado para que não houvesse todos os dias discussões porque basta a 

primeira viatura transgredir por causa do poste que os restantes quatro ou cinco também transgridem sem 

necessidade uma vez que, quanto a si, bastava que as linhas fossem desviadas meio metro. Terminou 

dizendo que gostaria de saber se algum técnico da câmara se chegou a deslocar ao local. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder de imediato. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Em relação ao largo em frente ao mercado disse que as palmeiras foram retiradas devido à doença que 

também tem afetado inúmeras espécies na região, que estão a fazer uma avaliação para que, com a maior 

brevidade possível, seja feito um novo arranjo ao alcance da capacidade financeira da Câmara, uma vez 

que a área ainda é significativa, mas já começaram a retirar as floreiras que se encontravam com um ar de 

abandono e a fazer uma limpeza do espaço. 

No que concerne ao estacionamento disse que está demarcado cumprindo as medidas necessárias ao 

estacionamento dos carros e procurando maximizar os lugares de estacionamento, que realmente os 

espaços não são muito largos mas é o suficiente, prova disso é o facto de lá estacionaram viaturas há 

muitos anos, pelo que não vão alterar aquelas demarcações. 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

Foram apresentadas, e postas a votação, as seguintes Atas: 

 

Ata nº02.14 – Sessão de 30.04.2014 – XI Mandato; 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Recordou que esta ata transitou da última Assembleia por solicitação do Sr. Carlos Gonçalves do PSD, 

informou que foi feito um ajuste relativamente à questão de ter referido “MDP/CDE” e não “CDS” e que a 

atual versão da ata já tem as correções solicitadas. 

 

 

Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 
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Ata nº03.14 – Sessão de 27.06.2014 – XI Mandato; 

 

Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse querer prestar apenas um esclarecimento porque na página 14, quando falava dos apoios 

comunitários às pequenas e médias empresas, assumiu a sua opinião e referiu que tinha pertencido à 

associação dos comerciantes do Barreiro e Moita pelo que quis clarificar que foi membro da direção da 

associação e também da mesa da assembleia por mais de dez anos e que, simultaneamente, era 

presidente da mesa da assembleia da associação de reformados da Baixa da Banheira. Mais disse que o 

que pretendia com este esclarecimento era dizer que não foi apenas comerciante mas que também 

interveio ativamente na defesa dos pequenos e médios comerciantes no concelho, num longo período de 

mais de dez anos. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Questionou o Sr. Staline Rodrigues se o pretendido era prestar um esclarecimento ou se tinha sido referido 

pelo próprio na reunião e não estava registado. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Confirmou que apenas tinha dito que era comerciante. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Assegurou então não se tratar de uma correção à ata em discussão mas sim de uma informação. 

 

 

Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e oito votos a favor, sendo dezoito 

da CDU, oito do PS, dois do BE; duas abstenções, sendo uma da CDU, uma do PSD; um voto contra do 

PSD. 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Em seguida, informou que deram entrada na mesa da assembleia: 

 

1º Voto de Pesar “João José da Silva, 1937 – 2014”, apresentado pela CDU; 

2º Moção intitulada “Contra a Municipalização da Educação”, apresentada pelo PS; 

3º Moção intitulada “Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres”, apresentada pelo PS; 

4º Saudação intitulada “O Muro que dividia a Alemanha tombou há 25 anos”, apresentada pelo PS; 

5º Moção “Em Defesa dos Trabalhadores contra o OE 2015”, apresentada pela CDU; 

6º Moção “Em Defesa da Autonomia das Autarquias Locais”, apresentada pelo BE. 

 

 

Em seguida foi apresentado, pela CDU, o seguinte Voto de Pesar: 
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Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

“João José da Silva, 1937-2014 

Nasceu em Silves, no Algarve. Aos 14 anos 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 outros 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.” 

 

 

Apresentado o voto de pesar, pronunciaram-se os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse querer aproveitar a oportunidade para reforçar o que foi dito e reforçar as qualidades de homem e de 

companheiro que viu no João José da Silva ao longo dos anos. Recordou que havia um administrador de 

bairro na Baixa da Banheira, que não vem aqui referido mas que o foi em várias intervenções do João José 

da Silva e que lhe parece interessante, que era um tal Professor Falcão e que era um homem 

comprometido com o fascismo e, logo após o 25 de Abril, quando houve oportunidade para isso e assim 

que a lei permitiu, deu-se a substituição deste Sr. Falcão pelo João José da Silva que assumiu, logo no 

início da revolução, um cargo administrativo na Baixa da Banheira. Elogiou toda a sua intervenção por se 

tratar de um homem digno e do maior respeito, de um democrata que sempre se pautou por um princípio 

não sectário e que sempre ouviu muito bem os seus amigos, que lamentou muito a sua morte e que esteve 

presente no seu funeral com o máximo respeito. 

 

 

Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta e um votos, 

sendo dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

Neste momento os membros da Assembleia Municipal colocaram-se de pé e realizaram um minuto de 

silêncio em homenagem a João José da Silva. 
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Em seguida foi apresentado, pelo PS, a seguinte Moção: 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

“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.” 

 

 

Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Começou por dizer que perante esta proposta de moção do PS gostaria que fosse esclarecido, porque não 

se percebe, se o PS é contra a municipalização do ensino por uma questão de método ou se é por uma 

questão de princípio, porque se for por princípio deve retirar-se a metodologia, se for por método já estão 

acostumados porque muda-se o método e fazem-se as coisas. Seria normal que, perante este ataque brutal 

à escola pública, tendencialmente gratuita e de qualidade, ao serviço do saber, da ciência, da cultura, o PS 

não fosse por uma questão de método mas sim de princípio, pelo que não sabe se é pelo novo acordo 

ortográfico mas não consegue perceber, mas de facto parece-lhe que é por uma questão de método. Se o 

Governo dissesse “nós agora vamos passar tudo para os municípios de uma forma aberta” então se calhar 

tinham, como sucede com as reformas vitalícias, um determinado acordo mas parece que não é bem assim. 



Página 7 de 63 

Disse ainda que, respeitando a luta dos professores e dos trabalhadores da educação, independentemente 

do partido a que pertencem e das suas conceções ideológicas, aceita perfeitamente que seja apenas um 

erro o uso desta palavra “metodologia” e não “princípio”. E, tendo em conta a gravidade da situação, julga 

que não será necessário fazer uma discussão no concelho da Moita, ou só defender para o concelho da 

Moita, a não municipalização porque o ataque à escola pública e aos professores é tão grande e o 

rebaixamento que, principalmente este governo mas também outros, têm feito aos docentes é tão grande 

que julga que esta moção podia ser mais clara. 

Concluiu dizendo que espera que se entende esta sua interrogação porque como nunca foi professor, foi 

sempre aluno, gostaria de aprender e gostaria que lhe explicassem se o método tem a ver com o princípio, 

se for igual então estão bem, se houver diferença gostaria de a ver esclarecida. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Disse querer acrescentar algumas palavras às do seu camarada Manuel Marques, porque a questão 

fundamental para a bancada da CDU é saber se o PS terá esta mesma iniciativa noutros locais, porventura 

até com mais poder de decisão, e se manterá esta posição sempre ou se é só hoje, se a terá para a 

semana ou mais à frente quando eventualmente possa ter poder. 

Acrescentou ainda que o ataque à escola pública não se faz só apenas pela municipalização, mas faz-se 

efetivamente, e tem-se feito várias vezes com o apoio dos governos PS, com a escola privada que é neste 

momento um fator de desigualdade no acesso à educação. 

Concluiu dizendo que pretendem ver esclarecidas estas duas questões em relação a esta moção. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Pediu ao Sr. Manuel Marques que lhe permitisse dizer e usar essa palavra que para si tem muito sentido, 

primeiro porque não é uma questão de ser professora porque defende que todos aprendem nesta 

caminhada que é a vida, segundo porque é uma questão de princípio ser contra a municipalização. 

Permitam-lhe participar, ou se preferirem, dizer que no seu segundo ano de trabalho letivo, em 1982/83, 

saiu da Moita com uma colega, entretanto aposentada, para ir pugnar contra a municipalização do ensino 

que iniciava o seu debate na Assembleia da República, por iniciativa de uma então deputada do PS, Maria 

Helena Torres Marques, referindo que a memória é importante. 

Em relação à questão de porquê o debate só no concelho da Moita disse ser porque a Assembleia 

Municipal é do concelho da Moita, porque o Conselho Municipal de Educação é no concelho da Moita, 

porque é uma coisa que tem de ser discutida precisamente para que haja princípios, para que os pais 

saibam e para que os alunos saibam no secundário. 

Afirmou ser claro que o PS terá esta iniciativa quer seja com os centros de saúde, quer seja com outras 

situações de sacudir a poeira para os municípios e disse que, em 1989, quando foram transferidas as 

competências no âmbito da educação não foram vistas as qualidades dos edifícios então centenários e 

também nessa altura, embora com oito anos de serviço, refilou bastante. 

Em relação à escola privada disse que o grande ataque à escola pública está a ser feito não pela escola 

privada mas pelos contratos de associação, contratos de associação esses que, como já teve oportunidade 

de dizer nesta Assembleia, conforme transcrito na ata há pouco aprovada aquando da defesa da escola 

pública, nenhum dos presentes pensou que fossem tão longe e ninguém pugnou para acabar com o 

contrato de associação criado na altura do Salazar. Mais disse que se houve partido, enquanto Governo, 
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que tentou colocar algumas regras tentando na altura, ou pensando na altura, disciplinar o dinheiro que era 

dado com alguma inspeção, foi precisamente o PS no final da Professora Maria de Lurdes Rodrigues e foi 

também revogada a primeiro portaria. Lembrou ainda que a Autoridade das Condições de Trabalho entrou 

nos grupos GPS, e não é pelo facto de ser do seu partido que não refila ou que significa que concorde, e 

entregou o caso ao Ministério Público por grande movimentação, também do sindicato para o qual está 

eleita pelos seus colegas. 

Concluiu dizendo que julga ter respondido a todas as questões colocadas mas se for necessária mais 

alguma informação trouxe consigo todo o dossier e pediu ao Presidente da Assembleia Municipal que lhe 

permitisse dizer que tinha enviado hoje para o Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais o contrato que 

está a ser apresentado às escolas de Oeiras e Vila Nova de Famalicão, e informou que em Óbidos o diretor 

do único agrupamento, porque é um concelho pequeno, em Setembro convidou a comunidade educativa 

para a cerimónia de abertura do ano letivo em nome do Presidente da Câmara Municipal e, estranhamente, 

os vereadores eleitos pelo PS não tiveram conhecimento do que o executivo estava a fazer. 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE; duas abstenções do PSD. 

 

 

Em seguida foi apresentada, pelo PS, a seguinte Moção: 

 

Srª Ana Isabel Santos do PS 

“Dia Internacional pela eliminação da violência contra as mulheres – 25 de novembro 

A violência, nas diferentes formas que pode revestir-se ao longo do ciclo de vida, resultante de fenómenos 

sociais adversos, contexto de relações interpessoais ou de comportamentos autopunitivos, tem impacto na 

vida dos próprios e das pessoas que rodeiam. 

Dia 25 de novembro, assinala-se o Dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. A 

violência doméstica não é apenas uma cultura instalada em pessoas com nível socioeconómico baixo. 

Segundo os registos das autoridades policiais e das associações que exercem trabalho de proximidade com 

esta realidade, as ocorrências revelam que as vitimas são de todas as condições e estratos 

socioeconómicos, e tal característica sucede, igualmente, com os seus agressores. 

A evidente consciência pública deste fenómeno social inaceitável, é a forma, cada vez mais assertiva no 

tratamento legal e social. Os números apresentados, no que concerne às vítimas de violência doméstica e 

aos femicídios daí resultantes, são dados que nos devem envergonhar e fazer refletir sobre a sociedade 

que queremos. Não será, certamente, uma sociedade que feche os olhos a estes comportamentos 

inqualificáveis e que são verdadeiros atentados aos direitos das Mulheres. 

Todos os anos são assassinadas mulheres, pelas mãos dos seus companheiros. Nos primeiros dias deste 

ano de 2014 uma mulher do nosso concelho foi vítima deste flagelo. E não foi o primeiro caso, já em anos 

anteriores, o nosso concelho contribuiu para aumentar o número de vítimas de violência doméstica. 

A denúncia e condenação são formas, ao alcance de todos, de combate a um problema que não discrimina 

estratos socioeconómicos. É um problema grave das famílias, onde são violados os direitos essenciais da 
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pessoa humana e, em particular, os direitos das crianças, que, em muitos casos, assistem a atos de 

violência. 

Este flagelo tem de ter um fim, não nos podemos calar nunca! 

Assim, esta Assembleia Municipal da Moita, reunida em 21 de Novembro de 2014, vem: 

- Lembrar as 36 Mulheres que este ano foram assassinadas. 

- Lembrar as Mulheres mortas no concelho de Moita, as famílias destruídas e os sonhos inacabados. 

- Manifestar repúdio por todas as formas de violência, incluindo o tráfico de mulheres, que atentam os 

direitos humanos.” 

 

 

Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Começou por dizer que está de acordo com o que fundamentalmente foi dito mas, no que respeita à 

expressão “pelas mãos dos seus companheiros” acrescentava “ex-companheiros, namorados e outros 

mais”, e em relação à expressão “A denúncia” acrescentava “e a condenação”, porque muitas vezes 

denunciamos mas não condenamos, como por exemplo quando dizemos “é mau os bancos roubarem o 

nosso dinheiro” mas entretanto dizemos “coitadinhos dos banqueiros que precisam de umas reformas”. 

Para si aqui é denunciar e condenar, a sociedade tem que condenar, tem que ser uma consciência social a 

condenar, não basta a justiça ou a prisão, é preciso algo mais, é preciso que cada irmão, cada pai, cada 

vizinho, cada irmão, cada mãe, que toda a gente condene o agressor e não omita a agressão. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Sugeriu que à lista de entidades a remeter a moção seja acrescentado o Movimento Democrático das 

Mulheres que tem feito um trabalho extraordinário nesta área e deve ser sempre referenciado e nunca 

esquecido. 

 

Sr. José Pereira da CDU 

Quis referir que a evocação deste dia e a violência contra as mulheres não é só, infelizmente, a violência 

doméstica pelo que sugeriu que fosse incluído o tráfico de seres humanos, no caso o tráfico de mulheres, 

porque no complexo problema que é o tráfico de seres humanos as mulheres são as verdadeiras 

penalizadas. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que lhe parece ser um lapso mas está em falta a referência ao número de mulheres já assassinadas 

ao longo deste ano que crê rondar as trinta mulheres, porque considera que o documento ficaria mais 

completo com esta referência, atendendo a que esse número é uma brutalidade contra a qual devem lutar e 

que deve ser evidenciada. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Atendendo às diversas propostas que foram apresentadas questionou se a bancada do PS aceitava a sua 

inclusão. 
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Srª Ana Isabel Santos do PS 

No que concerne à palavra “companheiros” disse já ter sido escolhida exatamente por ser genérica e por 

essa razão mantê-la-ão, mas aceita a inclusão da palavra “condenação”. 

Disse ainda concordar com a sugestão de envio ao Movimento Democrático das Mulheres, bem como com 

a inclusão da referência ao tráfico de mulheres. 

Relativamente ao número de mulheres assassinadas informou que esse mesmo número subiu hoje para 

trinta e seis e que também aceita a sua inclusão. 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD (em cujo texto supra transcrito já constam as 

alterações sugeridas). 

 

 

Em seguida foi apresentada, pelo PS, a seguinte Saudação: 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

“O Muro que dividia a Alemanha tombou há 25 anos 

O Muro que dividia a Alemanha tombou há 25 anos. A genuína e manifesta alegria dos cidadãos que por 

decisão política, que nesse dia viram cessar essa aberração, alegria própria de quem retoma o pleno 

significado de “Liberdade, Direitos Humanos e Democracia”, encontra paralelo nas nossas memórias em 

eventos não menos fundamentais da nossa vida de cidadania. 

O derrube desta barreira foi evocado numa intensa celebração realizada há dias sobre as memórias da 

antiga divisão e dos que nela infelizmente tiveram de perecer. O Partido Socialista, na pessoa dos seus 

eleitos na Assembleia Municipal da Moita, vem desta forma saudar esta evocação simbólica e o significado 

do derrube de barreiras artificiais de divisão dos povos, não esquecendo contudo que subsistem outras 

barreiras levantadas, físicas e não físicas, que urge fazer desaparecer, sejam elas de cariz religioso ou de 

carácter político.” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Começou por dizer que, evocações simbólicas à parte, passados vinte e cinco anos da queda do muro de 

Berlim e depois de decretado o fim da história e o fim da luta de classes, nem as derrotas do socialismo, 

nem o desenvolvimento histórico chegaram ao ponto culminante anunciado em que a democracia liberal, 

como sistema político, e o livre mercado, como sistema económico, saíram vencedores naturais e 

absolutos.O futuro não é de abundância nem de paz nem de progresso, a democracia ocidental não se 

estendeu sobre todos os países do mundo, a nova ordem mundial não vinga, pelo contrário, existem muitos 

pontos no mundo que se recusam a ceder à ganância do capitalismo e continuam a resistir à velha máxima 

da exploração do homem pelo homem. A globalização capitalista substantivamente acelerada após a queda 

do muro de Berlim não conduziu, como afirmavam os seus defensores, a uma fase de prosperidade e de 
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maior justiça na distribuição de riqueza, bem pelo contrário, a exploração e a miséria longe de serem 

eliminadas da face da terra aumentaram brutalmente em várias regiões do globo. Esta realidade é ainda 

mais gritante e demonstrativa dos limites históricos do capitalismo quando as últimas décadas foram 

marcadas por enormes avanços na ciência e na tecnologia que, se fossem utilizados em prol dos interesses 

dos trabalhadores e dos povos, poderiam assegurar, com toda a certeza, alimentação, saúde, emprego e 

rendimentos à esmagadora maioria senão à totalidade da população mundial. 

Continuando disse que o muro de Berlim não foi levantado pelos soviéticos como alguns pensam e outros 

dizem e que, hoje em dia, existem muitos “muros” e estranha que deles não se fala aqui ou se fale 

secundariamente. Alguns na Europa e um muito recente que está a ser levantado entre a Ucrânia e a 

Rússia com o apoio de uma comunidade europeia e os seus aliados que agora comemoram a queda do 

muro de Berlim. O “muro” da Palestina, o do México, o dos Estados Unidos e tantos outros só podem 

encher de vergonha quem celebra a queda do muro de Berlim passado vinte e cinco anos e não tem uma 

prática corrente de denúncia e luta contra os outros “muros”. 

Disse ainda que, mesmo no concelho da Moita, existem “muros” vergonhosos porque existe fome, 

dificuldade no acesso à saúde, justiça, trabalho e habitação e esses “muros”, os existentes, devem merecer 

muito mais preocupação à Assembleia Municipal da Moita do que aqueles que já não existem e que só 

foram criados como componentes de uma ofensiva ideológica, cujo objetivo é vergar os povos e os 

trabalhadores a uma lógica mercantilista. 

Concluiu dizendo que esta saudação é mais uma tentativa para reescrever a história e branquear a 

realidade atual, que não houve mais prosperidade nem mais justiça na distribuição de riqueza desde a 

queda do muro de Berlim, e que o mundo não está só mais injusto como está mais perigoso, pelo que não 

há razões para comemorações. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Disse querer, em nome do PS, ir além do que está nas últimas linhas da moção. A bancada do PS quando 

fala de “muros” que ainda existem quer efetivamente falar do “muro” da Palestina, do México, do “muro” 

construído por esta economia de casino, do “muro” do racismo que ainda hoje existe e que por vezes, de 

forma inconsciente, também o cometem, do “muro” religioso, quer da inquisição dos fundamentalistas 

judaicos, quer dos fundamentalistas islâmicos, e do “muro” do não respeito pela dignidade das opções de 

cada ser humano. 

 

Sr. António Chora do BE 

Começou por dizer que votará favoravelmente a saudação porque viveu, através dos órgãos de 

comunicação, a alegria daquele povo que se viu livre daquele muro só comparável à alegria que viu quando 

o regime fascista caiu em Portugal. Todavia, afirmou que a Alemanha continua a ser dividida por um muro 

que diz que os alemães de leste trabalham mais duas horas e meia por semana do que os do ocidente, que 

os salários do leste são dez por cento mais baixos que os do ocidente, pelo que considera ser competência 

de todos continuar a lutar para destruir esse muro. 

Concluiu dizendo que, tal como em Portugal, a liberdade ganhou mas a socialização da economia perdeu e 

continua a perder, lá como cá, e não é por isso que deixamos de festejar o nosso 25 de Abril. 
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Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que, relativamente ao tema que é de facto profundo e que tem a ver com conceitos, com opiniões, 

com ideologias e com filosofias, vai falar em termos práticos porque visitou a RDA ainda no período do 

comunismo, do socialismo, ainda que, segundo os teóricos, ainda não tenha existido uma prática efetiva do 

comunismo. De acordo com as teorias do marxismo/leninismo o socialismo é a plataforma para uma 

sociedade superior, a sociedade comunista, e existem determinados parâmetros entre uma sociedade e 

outra que se designam, de uma forma muito prática, como o socialismo sendo o primeiro patamar para se 

atingir o comunismo, em que o homem tem os seus rendimentos em função da sua produtividade, enquanto 

no comunismo o homem recebe em função das suas necessidades. 

Continuando a falar da sua visita à RDA, disse que ficou com mensagens muito positivas e outras menos 

positivas, mas uma coisa é certa, e crê que está na cabeça de todos independentemente das presentes 

formas de encarar o mundo e das ideologias, assistiram ao derrube do muro e assistiram ao que lhe custou 

extremamente assistir na televisão que foi o derrube de grandes símbolos do comunismo, nomeadamente 

estátuas de Lenine, de Staline, e por aí adiante, e esse derrube foi feito pelo próprio povo, pelo que 

considera haver aqui um conjunto de análises e de ensinamentos a recolher e tem a consciência que ao 

longo de sessenta e sete ou sessenta e oito anos em que esta iniciação do comunismo esteve instalada na 

união soviética algo foi feito e ficou na mensagem de muitos milhões de pessoas. Continuou dizendo que, 

por coincidência, na sua casa tem uma jovem romena empregada há cinco ou seis anos que lhe transmite 

mensagens muito positivas relativas à organização social, ao trabalho que não faltava a ninguém, à 

habitação, ou seja, há um conjunto de elementos da organização socialista que ela lhe transmite como 

sendo positivas, todavia, para si, há um grande problema que é fundamental e talvez a razão básica pela 

qual aqui está, que é o conceito e a defesa das liberdades. Não obstante isso ela está em Portugal, como 

milhares de romenos estão por todo o mundo, e o que observa sobre a condição dos partidos comunistas e 

socialistas no mundo, sem falar dos sistemas em prática hoje porque são de tal forma desonestos, 

incómodos e inconvenientes, como se pode verificar em vários países que não vale a pena referir, e que 

julga ser um problema de reflexão, se pensarem naquilo que acontece hoje politica e economicamente em 

todos esses países onde estão milhões e milhões de cidadãos, é que não se verifica que haja uma saudade 

ou uma tendência para voltar ao sistema, razão pela qual ficou bastante admirado perante a apologia que o 

próprio partido comunista fez relativamente a este assunto através do seu órgão “Avante!”. 

Concluiu dizendo que são questões polémicas e difíceis de discutir mas, perante a sua opinião e forma de 

estar na vida, recordando que foi comunista durantes muitos anos e que, como milhões e milhões de 

pessoas, estava convencido que estavam a criar um mundo novo mas hoje tem a consciência que não 

criaram esse mundo novo, e que se acontecer será daqui a muitíssimo tempo, e crê até que o próprio 

socialismo só se instalará em Portugal daqui a muito tempo, porque lhe parece que só uma evolução de 

âmbito mundial poderá mudar a forma como as coisas ocorrem hoje no mundo. 

 

Submetida a saudação a votação foi a mesma reprovada por maioria com onze votos a favor, sendo oito 

do PS, um do BE, dois do PSD; dezanove votos contra da CDU; uma abstenção do BE. 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Manuel Marques da CDU 

“Eu votei contra esta saudação porque não consigo, enquanto trabalhador, votar a favor de uma saudação 

de algo que foi uma traição à luta dos trabalhadores da Europa e do mundo inteiro. Não é a questão do 
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muro, é a questão da hipocrisia com que se fala do muro, porque todo o muro continua e o muro não 

acabou, e porque o fim da história não aconteceu, e porque nós sabemos que há muitos anos que a 

internacional socialista desejava, organizava, como uma ponta de lança em África, o ataque ao movimento 

socialista, aos países socialistas e ficaram todos eufóricos com isso, só não disseram ainda o que é que 

resultou em favor da paz, em favor das condições de vida dos trabalhadores, se estivesse aqui escrito 

isso… É porque o nosso Deputado Chora disse que no lado leste é menos dez por cento de salários, bem 

menos, trabalham muito mais horas, foi na comunicação social, num programa especial sobre as 

comemorações que foi dito, não foi por mim porque eu não ando lá a ver isso, por isso não venham com 

essa história, nós precisamos acabar de acabar com os muros todos.” 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Luís Morgado do BE 

“Abstive-me porque sou um defensor do manifesto comunista cuja primeira realização já vai há cento e 

quarente e quatro anos, que foi a “Comuna de Paris”. Acontece que aqui, subjacente a esta discussão, não 

está a questão de saudar ou não saudar a queda do muro que de facto era aberrante, está a diabolização 

de uma ideologia, ainda por cima com grandes falhas de cultura e de história. O processo histórico é longo, 

uma experiência de setenta anos, ou mesmo a ideologia que surge há cento e quarenta e quatro anos, não 

pode ser considerada falida, ora eu não entro nesta discussão. Os que não festejam não admitem sequer as 

argoladas políticas que lá eram praticadas, os que festejam nem sequer valorizam a grande alteração 

geopolítica mundial que veio a permitir todo este descalabro no mundo, o capital venceu. A partir daí em 

toda a Europa e no mundo a proteção social reduz-se, a legislação laboral reduz-se, na Europa há já 

manifestações e exemplos concretos de escravização, ora eu não entro neste baile, até porque defendo o 

manifesto comunista e não autorizo passivamente, naturalmente, e em diálogo, que diabolizem a ideologia 

que tanto defendo.” 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

“Queria então só dar-vos uma nota pessoal. Como alguns de vocês sabem eu sou formado em Física, sou 

licenciado em Física, por altura da queda do muro eu estava envolvido com os meus estudos de Física, 

tinha interações com físicos do mundo inteiro e alguns deles concentrados na Europa, fizemos trabalho 

conjunto no CERN, em pesquisa de física nuclear na Suíça mas, para além do muro, não tínhamos acesso 

a ninguém, nem ninguém para além do muro tinha acesso a nós. Após a queda do muro fomos, não vou 

dizer invadidos, houve muitas representações de cientistas da minha idade e de outros que vieram para 

Portugal e trouxeram visões novas, trouxeram trabalhos novos, trouxeram aquela fome de saber, de 

conseguir comunicar, de conseguir interagir, e que bom trabalho eles realizaram, foi uma bênção que o 

muro tivesse caído para nós cientistas.” 

 

 

Em seguida foi apresentada, pela CDU, a seguinte Moção: 

 

Srª Tânia Ribeiro da CDU 

“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 
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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 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 
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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.” 

 

 

Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse querer fazer um reparo, uma observação, porque logo no primeiro parágrafo está referido o número 

de pobreza em Portugal e no alastramento sem precedentes da pobreza, e este problema da pobreza já o 

tem levado a fazer algumas intervenções nesta Assembleia porque estas sensibilidades e estas pobrezas 

também existem acentuadamente no nosso concelho em todas gerações nomeadamente no capítulo dos 

mais idosos, e a sua opinião é que a nossa Câmara devia ter, não apenas em função da teoria mas em 

função da prática efetiva, uma atenção especial com este fenómeno que se alastra, o que não tem visto por 

parte da Câmara neste período curto de tempo. Considera que este problema da pobreza contrasta com 

uma imensidade de despesas que se fazem no orçamento, e tem presente os números referidos no 

passado ano, e chamou a atenção porque sobre esta questão são muitos os concelhos, nomeadamente da 

área do PCP, que estão atentos e dão um efetivo apoio na pobreza, nomeadamente junto das pessoas 

idosas, como sucede agora em Évora que tem um programa já em evidência, com a participação da GNR, e 

que faz um apoio a todos os idosos ao longo de todo o dia e, até à data, não vê por parte da Câmara uma 

sensibilidade relativamente à teoria e aos preceitos que usa na sua documentação. 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, dois do BE; oito abstenções do PS; dois votos contra do PSD. 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Carlos Albino do PS 

“Queria dizer que essencialmente abstive-me porque seria incapaz de votar uma moção como aparece aqui 

da CDU onde se refere aqui o direito ao emprego, ao emprego com direitos, combate ao despedimento e ao 

trabalho precário defendendo os postos de trabalho permanentes e relembrar todos os casos que se têm 

vindo a passar com falsos recibos verdes, e alguns deles já aqui relatados, e acho que uma coisa não 

ficaria bem com a outra e não ficaria bem com a minha própria consciência se votasse favoravelmente esta 

moção sabendo aquilo que se tem vindo a passar.” 

 

 

Em seguida foi apresentada, pelo BE, a seguinte Moção: 

 

Sr. António Chora do BE 

“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. 
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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.” 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE; duas abstenções do PSD. 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Antes de iniciar o período da ordem do dia questionou se algum membro pretendia intervir. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Quis dar conhecimento a todos os membros da Assembleia Municipal que a Comissão de Administração, 

Finanças e Recursos Humanos reuniu com o Sr. Presidente da Câmara, com o objetivo de recolher alguns 

esclarecimentos a propósito do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, e que foi facultado aos 

membros presentes toda a informação que havia sido solicitada. 

 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 

Na qualidade de representante das juntas de freguesia no Conselho Municipal de Educação, eleito por esta 

Assembleia, quis prestar informação sobre o que se passou na reunião do Conselho cujos pontos na ordem 

de trabalhos foram a revisão da carta educativa, a ação social escolar e os transportes escolares, e que no 

período anterior à ordem do dia foram levantadas duas preocupações. Uma delas já foi aqui referida através 

da moção relativa à municipalização da educação e outra quanto ao despedimento de professores 

segurança social mais os educadores afetos aos jardins-de-infância. 

Relativamente à carta educativa foi apresentada um ponto de situação sobre a revisão que se encontra a 

decorrer passados cinco anos sobre a sua aprovação, foi também apresentado o relatório da ação social 

escolar relativo ao ano de 2013/2014 e foi ainda apresentado o plano de transportes escolares que, só em 

relação ao concelho da Moita, implica o transporte de 857 alunos cujo custo anual é de duzentos e trinta mil 

euros. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quis fazer referência ao atraso com que os documentos lhe são entregues. Tem sido assim ao longo do 

tempo, na última sessão recebeu os atos da Câmara na antevéspera sendo que trouxe o respetivo envelope 
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sem sequer ter tido oportunidade de fazer a leitura desse mesmo documento mas, não obstante isto e 

alguns reparos que tem feito, verificou que hoje se continua a passar praticamente a mesma coisa. Numa 

reunião realizada na passada semana no PS teve conhecimento e já discutiu o orçamento para o próximo 

ano, devidamente encadernado, mas quando contactou com os respetivos serviços não estavam ainda 

prontos para lhe ser entregue, depois recebeu outros documentos no princípio da semana e anteontem 

recebeu o resto da documentação, nomeadamente as atas, ou seja, no conjunto recebeu duzentas e vinte e 

quatro folhas e, considerando que um grande número de folhas tem duas páginas, recebeu mais de 

trezentas páginas pelo que questionou o Presidente se considera humanamente possível que um cidadão, 

não obstante a sua experiência de vida, possa avaliar e trazer à Assembleia a sua opinião sobre esta 

documentação, e questionou ainda com que intenção é que a Câmara lhe entrega esta documentação em 

tempo que não é possível humanamente fazer a leitura da mesma, razão pela qual considera que a Câmara 

procede desta forma intencionalmente, o que julga ser um sentido de desrespeito pela oposição e de 

desrespeito pelos princípios que estão inscritos na nossa própria Constituição. 

Disse ainda que, relativamente à Comissão de que faz parte, era sua intenção pedir a demissão mas não o 

fez até agora e que, por já ter trazido à Assembleia o que se passou, limitou-se a fazer o pedido ao Sr. 

Presidente das atas deste e do passado ano. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que, relativamente aos documentos, a responsabilidade é da Assembleia Municipal e do 

Presidente da Assembleia Municipal e não do Presidente da Câmara e que, quanto às Grande Opções do 

Plano e Orçamento, e segundo informação dos serviços, os documentos foram entregues na semana 

passada. 

Continuou dizendo que acordou com o Sr. Luis Chula de que os documentos iriam ser entregues em papel 

ao Sr. Staline Rodrigues, porque os restantes elementos recebem via e-mail, sendo que cada força 

partidária recebe um conjunto dos documentos por escrito, e acordaram ainda que o Sr. Luis Chula 

informaria o Sr. Staline Rodrigues quando houvesse alguma reunião. Todavia, têm procurado que os 

documentos cheguem o mais breve possível, não havendo por isso vontade nenhuma nem exclusão 

nenhuma, nem do Sr. Staline Rodrigues nem de ninguém, porventura poderá haver algum atraso mas que 

acontece para todos, há vontade expressa e específica de entregar pessoalmente ao Sr. Staline Rodrigues 

porque não utiliza as novas tecnologias, ainda que não seja o único porque também há um membro da CDU 

com o qual se procede de igual forma. 

Pediu ao Sr. Staline Rodrigues o favor de retirar a questão da má vontade e da democracia e da 

possibilidade de haver aqui algum corte na perspetiva democrática em relação à oposição porque não é 

assim e, por princípio, todos os documentos são enviados por e-mail a todos os elementos da Assembleia 

no mesmo dia, não havendo por isso qualquer intenção. Há sim uma realidade “nua e crua” que é facto de 

se tratar de documentos pesados, e daí ter sido entregue um exemplar a cada força política, sendo que foi 

ainda entregue um exemplar a cada membro da Comissão para a respetiva reunião. 

Concluiu pedindo que ficasse claro que pode haver algumas falhas humanas ou alguma situação pontual 

mas não há qualquer intenção nem qualquer objetivo de criar situações de exceção negativas perante o Sr. 

Staline Rodrigues ou seja quem for. 
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Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Disse querer informar da abertura de candidaturas a projetos de desenvolvimento local, o programa 2020, 

vai distribuir aproximadamente duzentos e setenta milhões de euros nos próximos cinco anos para 

iniciativas de desenvolvimento local que fomentem empreendedorismo e criação de emprego. Atendendo a 

que o concurso de pré-qualificação só está aberto pelos próximos noventa dias, e que a documentação está 

visível no site afeto ao programa, é de toda a urgência que, se houver interessados neste concelho, atuem 

agora. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Lançamento de Derrama 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro votos contra, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 29/10/2014: 

 

“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). 

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.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por dizer que a proposta apresentada é idêntica ao que está em vigor no corrente ano, ou seja, 

propõem a isenção do pagamento de derrama para empresas cujo volume de negócios seja inferior a 

cento e cinquenta mil euros e a manutenção da taxa de 1,5% para as empresas cujo volume de negócios 

seja superior a esse valor. Entendem que as razões hoje são as mesmas de há um ano atrás, entendem 

que o tecido económico do concelho, e país em geral, mas do concelho em particular é muito assente na 
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micro e na pequena empresa que são aquelas que têm sido mais afetadas pela crise, são aquelas que 

têm menos acesso a outro tipo de apoios e daí esta discriminação positiva de as isentar do pagamento de 

derrama. As empresas maiores têm não só acesso a outro tipo de apoios, têm benefícios fiscais de ordem 

diversa e daí entenderem que não há razão para que sejam beneficiadas, porque também às empresas e 

ao setor empresarial deve ser pedida uma colaboração no financiamento do município e no financiamento 

dos serviços públicos que o município presta. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que, para além da proposta da Câmara, deu entrada na mesa uma proposta apresentada pelo PS 

que será a “A”. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Passou à leitura da proposta apresentada pelo Partido Socialista, designada por Proposta A: 

“Na evidência da necessidade de estimular as empresas locais instaladas e de atrair novas empresas para 

o Concelho da Moita e com isso gerar mais empregos para os nossos munícipes e maior competitividade 

com as empresas instaladas em concelhos vizinhos, o PS propõe a redução da Taxa de Derrama para o 

ano de 2015 em 0,3 por cento, passando desta forma da Taxa máxima de 1,5% para 1,2%, no que respeita 

às empresas cujo Volume de Negócio seja superior a 105 mil euros/ano. 

Por iguais motivos concordamos com a isenção da referida taxa para as empresas com volume de negócios 

inferior a 150 000 €/ano.” 

 

 

Colocadas as propostas à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Vicente Merendas da CDU 

Começou por dizer que esta proposta do PS o leva a fazer algumas considerações que lhe parecem 

importantes até porque, ao longo de outras discussões que têm tido aqui, tem-se levantado variadíssimas 

questões relacionadas com o tecido empresarial do concelho por um lado e a atitude da nossa autarquia por 

outro. O tecido empresarial do concelho é muito idêntico ao tecido empresarial a nível nacional que é 

constituído fundamentalmente por micro e pequenas empresas, sendo que a micro representa 96,5%, com 

um a dez trabalhadores, a pequena 2,7%, com dez a quarenta e nove trabalhadores, o que totaliza 99% e, a 

nível nacional, só existem 0,2% de grandes empresas. A situação no concelho, com as suas duas mil e 

setenta empresas, segundo os dados do INE, é muito idêntica à maioria dos concelhos do distrito, salvo 

raras exceções, ou seja, Setúbal, Palmela e Sines que representam cerca de 70% do volume de negócios e 

40% do número de empresas no distrito e isto deve-se ao facto de estarem ali concentradas algumas das 

grandes empresas. 

Aproveitou para lembrar que o concelho já teve médias e grandes empresas que foram destruídas numa 

grande ofensiva que foi lançada na altura da destruição do nosso aparelho produtivo, destruição essa que 

foi uma imposição que estamos a pagar bem caro e que teve responsáveis (tendo optado por não avançar 

mais) mas também teve quem se opusesse a esta ofensiva tanto no terreno, como nas instituições, como 

na Assembleia da República, e o PCP esteve sempre na linha da frente porque, para o PCP, a defesa da 

produção nacional sempre constituiu uma bandeira nacional uma vez que não há pátria soberana e 
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independente sem produção material, aliás, está neste momento a levar a cabo uma campanha de defesa 

da produção nacional com várias iniciativas, debates e visitas, o que já sucedeu com algumas empresas do 

concelho. Ora, sendo o tecido empresarial composto por micro, pequenas e médias empresas existe da 

parte do PCP uma preocupação constante na sua defesa, até porque enquanto os grupos económicos 

beneficiam de múltiplo e generosos benefícios e isenções fiscais, as micro e pequenas empresas tem sido, 

como os trabalhadores, duramente castigadas por uma injusta política fiscal. Nesse sentido, o PS 

apresentou agora na Assembleia da República, enquadrado na discussão do OE, um conjunto de medidas 

como baixar o IVA para 21%, o IVA da restauração reduzir para 13%, o IVA da energia e do gás regressar 

ao escalão mínimo de 6%, o IVA de caixa ser entregue só após a boa cobrança e a eliminação do célebre 

Pagamento Especial por Conta (PEC). 

Lembrou ainda que, há cerca de um ano, o PCP depois de uma grande debate que fez ouvindo as 

associações representativas dos micro e pequenos empresários apresentou na Assembleia da República 

quatro projetos-lei e quatro resoluções e foram todos chumbados com os votos da maioria que suporta o 

governo. A título de exemplo referiu o projeto-lei que altera a lei da concorrência promovendo a proteção da 

micro e pequena empresa contra os abusos do poder económico em que o PS se associou ao PSD e CDS, 

o mesmo PS decidiu não apoiar o projeto de resolução que visava a reposição da isenção de IVA nos bens 

e serviços agrícolas que beneficiavam as pequenas explorações familiares e de subsistência, no projeto de 

resolução para defender as micro, pequenas e médias empresas na produção, emprego e crescimento 

económico, o PS rejeitou a exigência da redução da taxa do IVA na eletricidade e no gás natural para os 

6%, bem como rejeitou a garantia de pelo menos 50% dos fundos comunitários dirigidos ao investimento 

empresarial o serem para as micro, pequenas e médias empresas. Rejeitou ainda a extinção do PEC, a 

criação de uma moratória no pagamento da dívida ao Estado, a criação de um programa que obrigue a que 

pelo menos 20% da contratação pública seja feita às micro, pequenas e médias empresas, que dívidas ao 

Estado para com as empresas possam ser utilizadas como crédito fiscal, a criação de linhas de crédito na 

Caixa Geral de Depósitos para apoio às micro, pequenas e médias empresas. 

Concluiu dizendo que estas são as grandes questões e os graves problemas que afetam as às micro, 

pequenas e médias empresa, e que isto também é demonstrativo de quem as defende e de quem não as 

defende. 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Colocou à votação as propostas apresentadas: 

 

Submetida a proposta A apresentada pelo PS a votação, foi a mesma reprovada com dezanove votos 

contra da CDU; oito votos a favor sendo sete do PS, um do PSD; duas abstenções do BE. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 

dezanove votos a favor da CDU; nove votos contra sendo oito do PS, um do PSD; duas abstenções do BE. 

 

Declaração de Voto do PS apresentada pelo Sr. Luis Chula 

“A necessidade de gerar emprego num quadro de prolongada crise económica em que o desemprego 

atinge uma perturbadora expressão no nosso concelho, para além de reduzir o movimento pendular 
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daqueles que têm emprego e que se vêem forçados a debandar bem cedo as suas casas para regressarem 

bem tarde às suas famílias com as inevitáveis consequências nas despesas de transporte, perda de tempo, 

falta de descanso e de convívio social, torna inevitável e imperioso que se pratique uma politica mais activa 

e dinâmica na captação de mais empresas para o Município da Moita, atitude que não se pode confinar às 

visitas dos eleitos do PCP/CDU às empresas instaladas ou ao lançamento de qualquer Directório on-line. 

Em paralelo com várias medidas e políticas de promoção da centralidade do concelho da Moita na 

Península de Setúbal e no Arco Ribeirinho Sul, que beneficia de uma situação geográfica invejável na 

equidistância da Capital através de qualquer das travessias do Tejo e das respectivas acessibilidades, o 

Partido Socialista entende que a redução da Taxa de 1,5% para 1,2 % da Derrama para empresas cujo 

volume de negócios seja superior a 150 mil euros por ano, contribuiria para esses objectivos, daí a proposta 

apresentada em contraponto com a do Executivo da Câmara Municipal da Moita. 

Numa matéria que é da responsabilidade de quem dirige os destinos deste concelho, o PCP/CDU, os seus 

representantes neste Município foram, uma vez mais, insensíveis à proposta do PS para redução da 

Derrama e decidem manter na Taxa máxima esse Imposto Municipal. 

Pelos motivos invocados votámos favoravelmente a proposta que apresentámos.” 

 

 

2 – Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro votos contra, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 29/10/2014: 

 

“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 73º/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.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que a proposta vem na continuidade da prática que o município tem desde há vários anos e que 

importa aqui referir que o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) foi transformado pelos últimos governos e 

pelas últimas leis de finanças locais num dos principais veículos de financiamento das autarquias, uma 

opção deliberadas destes governos transposta na lei, que é clara na medida em que o próprio memorando 

de entendimento com a Troika prevê a reavaliação dos imóveis e a Lei das Finanças Locais (LFL) prevê 

uma diminuição do financiamentos por outras vias e um aumento do financiamento dos municípios por via 

dos impostos locais, em que o principal é sem dúvida o IMI. Isto significa que efetivamente hoje em dia, 

para os municípios urbanos portugueses e sobretudo para estes, os municípios do interior, nos rurais a 

realidade têm contornos em alguns aspetos diferentes, esta receita é, regra geral, a segunda principal 

receita depois das transferências do OE, o que torna necessário olhar para esta taxa tendo em conta os 

requisitos de equilíbrio financeiro da autarquia e a questão social por ser um imposto que incide sobre os 

munícipes, sobre os nossos cidadãos que já são atingidos, como todos sabemos, por uma carga fiscal que 

é extraordinariamente elevada. 

É na perspetiva de conciliar estas duas realidades que o município da Moita opta, desde há muitos anos, 

por uma redução de 20% à coleta, isto é, a coleta de IMI podia ter a taxa de 0,5 mas têm optado pela taxa 

de 0,4. Pensam que assim é já uma contribuição muito significativa para o alívio da carga fiscal que incide 

sobre os munícipes e não têm condições, na situação atual, de reduzir mais esta taxa porque o 

financiamento das atividades e do serviço público prestado é essencial, porque só com um financiamento 

com o nível mínimo adequado e necessário é possível prestar os serviços que as populações precisam, e 

porque é manifesto também que uma pequena variação da taxa seria uma pequena variação no bolso de 

cada um dos contribuintes mas, no seu conjunto, seria uma grande variação negativa no financiamento da 

autarquia porque têm perfeita consciência e convicção que todo o dinheiro que a autarquia tem é utilizado 

em prol dos seus munícipes, não sendo possível aqui utilizar outros argumentos, como é feito em relação a 

muitas das despesas do estado, com os ruinosos negócios de utilização dos dinheiros públicos que todos 

conhecem, desde o pagamento das obscenas dívidas estrangeiras fruto da especulação, às PPP’s e a 

muitas outras formas de malbaratar o dinheiro público. 

Concluiu dizendo que nas autarquias em geral, e na nossa em particular, os dinheiros são usados 

exclusivamente ao serviço da nossa terra, da nossa comunidade, dos nossos cidadãos e por isso não 

podem abdicar, na atual circunstância, da receita de IMI para além da tal diminuição de 20%. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que, para além da proposta da câmara, deram entrada na mesa três propostas, sendo que a 

proposta apresentada pelo PS será a “A”, a proposta apresentada pelo PSD será a “B”, e a proposta 

apresentada pelo BE será a “C”. 

 

Srª Ana Isabel Santos do PS 

Passou à leitura da proposta apresentada pelo Partido Socialista, designada por Proposta A: 

“I.M.I. – Imposto Municipal sobre Imóveis 

À semelhança de anos anteriores vêm os eleitos do PS propor a esta Assembleia Municipal a redução da 

taxa de IMI a aplicar para o próximo ano. 
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Efetivamente, consideramos que a redução do IMI é um objetivo prioritário, tendo por isso sido enquadrado 

no nosso programa eleitoral apresentado aos munícipes, por permitir aliviar as dificuldades económicas e 

sociais das famílias no atual contexto de austeridade, bem como minimizar as dificuldades do setor 

empresarial local e manter a sua atividade e os postos de trabalho. 

De acordo com o nº5 do art. 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº287/2003, de 12 de Novembro, os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, 

fixam as taxas a aplicar em cada ano. 

Estamos perante um dos poucos mecanismos que permite que este Município, caso esteja realmente 

interessado, possa promover o apoio às famílias e à atividade económica local em geral, minorando as 

dramáticas consequências que o período de crise acentuada e dificuldades acrescidas que o País atravessa 

representa para milhares de famílias moitenses. 

Pelo exposto, propõe-se nos termos e para os efeitos do disposto no nº5 do art. 112º do CIMI, que a taxa de 

imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos novos e transmitidos no domínio da vigência do 

CIMI seja reduzida para 0,3 pontos percentuais.” 

 

Sr. Carlos Cardoso do PSD 

Passou à leitura da proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, designada por Proposta B: 

“Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI 

A Assembleia Municipal é órgão deliberativo da autarquia local, é o órgão máximo na organização e 

exercício da democracia de proximidade. 

Cabe-nos a nós, Assembleia Municipal, velar pelo nosso concelho e pelos honestos interesses dos nossos 

munícipes, que sobre nós depositaram a missão de cuidar de um bem comum. 

No exercício desta missão, e não perigando as finanças camarárias, temos a obrigação de colaborar na 

diminuição dos esforços que pedimos às famílias do nosso concelho. 

Não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos e encolher os ombros, não podemos! 

Não podemos refugiar-nos no acto simples de culpar os demais (a troika, o governo, a europa, as políticas, 

etc.), quando nós aqui e agora e investidos de poderes bastantes, nada fazemos para mitigar o esforço dos 

nossos munícipes. 

Sendo que 2013 foi um ano particularmente generoso na recolha de impostos e taxas camarárias no 

concelho da Moita. 

Sendo ainda que a alínea c) do nº1 do art. 112º do CIMI (Código do imposto municipal sobre imóveis), prevê 

limites constantes a deliberar pela AM entre 0,3% e 0,5%. 

Sendo que uma redução moderada na taxa em apreciação poderá coexistir com o esforço de execução do 

saneamento financeiro em curso. 

Propomos a esta Assembleia, que fixe a taxa de imposto municipal sobre prédios urbanos novos, 

transmitidos e reavaliados em 0,35%, aliviando assim o esforço dos nossos munícipes.” 

 

Sr. Luis Morgado do BE 

Passou à leitura da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, designada por Proposta C: 

“Redução da taxa do IMI 

Tendo em atenção que os cidadãos do concelho da Moita estão a ser duramente afetados pelas políticas do 

governo. 
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Que o desemprego é um flagelo no nosso concelho que atinge mais de 5500 cidadãos. 

Que o concelho da Moita segundo dados de 2013 era o 7º concelho num grupo de 9, que representavam 

mais de 50% de devoluções de casas à banca por incumprimento do pagamento.* 

Que não havendo dados disponíveis neste momento, a situação social e económica dos munícipes fazem-

nos pensar que esta situação no mínimo se pode manter. 

Que o fim da cláusula de salvaguarda do IMI vai fazer disparar o valor deste imposto, aumentar as receitas 

da Autarquia e simultaneamente as dificuldades de pagamento pelos munícipes. 

Por estas razões os eleitos do Bloco de Esquerda propõem uma redução da taxa do IMI para os 0,395%, 

que não terá grande impacto nas receitas, mas será um contributo para as famílias em matéria fiscal. 

*http://www.idealista.pt/news/imobiliário/empresas/2013/10/08/16059-imoveis-entregues-aos-bancos-caem-mais-de-50-graficos” 

 

 

Colocadas as propostas à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Começou por dizer que, para se fazer uma apreciação correta e séria das taxas de IMI devem primeiro fazer 

um pequeno enquadramento onde seja referenciado o que tem acontecido e a verdade é que os sucessivos 

governos têm vindo a implementar medidas de aumento deste imposto ao mesmo tempo que não cumprem 

com as várias versões da LFL, fazendo aumentar diretamente as receitas municipais por via de impostos, 

pelo que é assumidamente uma aposta estratégica destes últimos governos, sendo portanto falso que o PS 

considere que a redução do IMI seja um objetivo prioritário conforme justificará mais adiante. 

Desde a redução do tempo de isenção IMI ao aumento do imposto por via da valorização dos imóveis estas 

medidas inserem-se numa estratégica que visa desincentivar a compra de casa, diminuir o recurso ao 

crédito à habitação, o endividamento das famílias e, segundo o PS, o PSD e o CDS, o incentivar o 

arrendamento. Fazer como Pilatos é suportar governos que aumentam brutalmente os impostos encolhendo 

os ombros e colocando “aos gritos e aos sete ventos” que defendem um ligeiro abaixamento de um único 

imposto por ter uma pequena definição municipal. Recordou que, já no PEC 4, o governo afirmava: “Tendo 

em conta o elevado peso do crédito à habitação no total do crédito concedido a particulares dever-se-á 

evitar a existência de incentivos que, no atual quadro de endividamento externo, possam promover o 

endividamento excessivo das famílias”, bem como previa que “os contribuintes deverão perder 

gradualmente o direito às deduções com as despesas da casa relativas a juros e amortizações.” 

Estas medidas foram passadas pelos três partidos do “arco da amizade” para o memorando de 

entendimento com a Troika, não contemplando a cláusula de salvaguarda que depois foi reposta por este 

governo e que, recorde-se, impedia que valores a pagar de IMI não aumentassem em mais de setenta e 

cinco euros, sendo que esta cláusula termina este ano. 

Continuou dizendo que as casas não são entregues à banca por falta de pagamento do IMI e sim porque as 

pessoas não conseguem sobreviver porque são roubadas nos seus salários, nas suas reformas, porque 

veem os apoios sociais diminuir, tendo dado o exemplo que considera vergonhoso de se ter que perder 

casas porque as pessoas não conseguem pagar rendas por ter sido criada uma lei do arrendamento que 

não garante que as pessoas tenham o mínimo de dignidade e que está em falta porque previa a criação de 

um fundo de apoio a pessoas com carências económicas que não foi criado, e isto sim é um problema muito 

grave. E esta política que, entre muitas outras coisas, impõe o aumento do IMI, não pode ser contrariada 
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por reduções de taxas municipais uma vez que, em muitos casos e também no da Moita, a sobrevalorização 

dos imóveis anula qualquer possível abaixamento dos valores a pagar por via da redução das taxas, pelo 

que dizer o contrário sem apresentar dados é ser populista e demagógico. Por outro lado, e fruto da política 

seguida pelos sucessivos governos, o número de desempregados tem vindo a aumentar, bem como as 

reformas e os salários têm vindo a diminuir, aumentando assim o número de pessoas que, por carências 

económicas, não pagam IMI, o que é lamentável e só se inverte valorizando o fator trabalho, aumentando 

reformas e pensões. 

Disse ainda que o IMI tem uma dimensão de injustiça fortemente penalizadora das famílias e das pequenas 

e médias empresas uma vez que os imóveis afetos aos fundos imobiliários dos grupos económicos e 

financeiros têm estado isentos até aqui, o que demonstra claramente uma aposta de classe dos partidos 

que constituem os sucessivos governos, protegendo os ricos e os poderosos e ordenando os trabalhadores 

e o povo. As taxas de IMI propostas pelo Município da Moita são intermédias e não foram aumentadas, 

enquanto o município vizinho pratica taxas muito mais elevadas. Por outro lado regista-se que nalguns 

municípios estas taxas até sofrem ligeiros abaixamentos mas depois criam “taxas e taxinhas” que no global 

implicam o aumento do encargo dos munícipes para com o município. 

Mais disse que a CDU entende que a manutenção das taxas de IMI é adequada à situação e afirma que 

todos os “tostões” que entram na Câmara Municipal da Moita não são para pagar PPP’s ou “jogatanas”, 

mas sim para usar em benefício dos munícipes na manutenção do serviço público de qualidade prestado 

que é a maior obrigação do município, apesar de todos os ataques ao Poder Local Democrático por parte 

dos sucessivos governos, que rasgam compromissos e inventam valores que se retêm no orçamento 

municipal sem sequer os justificar. 

A justiça fiscal não se faz aumentando impostos, criando “taxas e taxinhas”, e depois baixar ligeiramente o 

IMI a pagar por cada um de nós, a justiça fiscal faz-se com uma política séria e honesta onde se defina 

claramente a quem é que vão buscar o dinheiro, sendo que, na opinião da CDU, quem tem mais deve pagar 

mais, quem tem menos deve ser apoiado, e é assim em todo o lado. 

Concluiu dizendo que a proposta da Câmara lhes parece muito equilibrada porque consegue permitir que o 

município continue o bom trabalho que tem feito sem hipotecar serviços essenciais à população como por 

exemplo o abastecimento de água ou a recolha de lixo, e é para isto que este dinheiro serve, como também 

para arranjar as escolas e para fazer a ação social que ainda há pouco foi dito que não era feita, quando na 

realidade as autarquias do concelho da Moita dão um grande apoio às instituições de solidariedade social e 

são por elas reconhecidas, e é este dinheiro de todos nós que é utilizado para todos nós, razão ela qual 

votarão favoravelmente a proposta. 

 

Srª Dulce Marques do PS 

Começou por dizer que, como já é habitual, a Assembleia Municipal foi chamada mais um ano a pronunciar-

se sobre a taxa do IMI que será aplicada em 2015 e confessou tratar-se de um assunto ao qual é muito 

sensível porque, tendo em conta a sua profissão, todos os dias é defrontada com a aplicação prática da 

decisão que é aqui tomada. Neste momento tem pessoas que herdam e não podem herdar porque não vão 

ter possibilidades de pagar o IMI e mais, tem pessoas que estão na disposição de vender heranças desde 

que lhes paguem os últimos anos de IMI. O que lhe parece é que nesta Assembleia, e possivelmente 

noutras, quem decide não tem a mínima ideia da repercussão que este tipo de decisão tem na vida das 

pessoas, parece um pouco aquele princípio de que quem decide que irá haver guerra nunca nela participa, 
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pelo que perguntou à Câmara e à Assembleia se têm noção do custo social que esta decisão implica e que 

tipo de ponderação foi feito. Para si é incompreensível, e já o era no ano passado, a falta de coerência da 

CDU que a nível nacional adota um discurso e depois na governação local faz exatamente o oposto. 

Atendendo a que o ano passado lhe foi dito que a diminuição da taxa do IMI iria por em causa o próprio 

orçamento, e que o orçamento de 2013 previa que fossem recebidos cerca de cinco milhões quatrocentos e 

quarenta e oito mil euros quando, efetivamente, foram recebidos seis milhões cento e sessenta e três mil 

euros, existindo portanto um diferencial de cerca de setecentos e cinquenta mil euros, questionou porque é 

que esse desfasamento que houve entre os montantes recebidos e os montantes previstos no orçamento 

não foi utilizado para 2014 e não o está a ser para 2015. Logicamente que, tendo em conta as previsões do 

orçamento de 2013, 2014 e 2015 este desfasamento irá desaparecer. 

Continuou dizendo que não consegue entender este tipo de atitude e só encontra justificação para este tipo 

de atitude na convicção que se tem de que quem vota na CDU simplesmente não sabe que este tipo de 

decisão é tomado aqui, houve aliás vários munícipes com quem foi falando e a quem explicou que deviam 

vir cá hoje para ver o que se passa mas não vê aqui ninguém. De vez em quando aparece-lhe um ser mais 

iluminado que acredita e que normalmente utilizam uma expressão, à qual até achou muita graça e que o 

Sr. Presidente da Câmara também já utilizou aqui, que é “raios que os partam!”. A população continua a não 

acreditar, não vem comprovar e prefere ficar na ignorância. 

Terminou reiterando a pergunta sobre qual a ponderação que foi feita relativamente ao impacto para 

justificar a manutenção das mesmas taxas do IMI, tendo em conta que o valor pago anualmente tem vindo a 

aumentar e que existe um desfasamento entre aquilo que é previsto no orçamento e aquilo que realmente 

tem sido recebido. 

 

Sr. António Chora do BE 

Começou por dizer que, efetivamente, a Câmara vive essencialmente dos impostos dos cidadãos, seja 

através do IMI seja através do dinheiro que recebe do Estado que também é retirado, ou “roubado” como às 

vezes se diz por aí, aos cidadãos. 

A CDU, na oposição em termos de governo, ataca sistematicamente os aumentos de impostos e este 

governo de direita que temos defende-se dizendo que a culpa é simplesmente da Troika, a CDU aqui diz 

que a culpa é simplesmente do governo mas continua a aumentar os impostos ou, no mínimo, a mantê-los 

quase no máximo que é permitido, ainda que façam a habilidade dos 0,4% porque também era escandaloso 

os 0,5%, fazendo depois todo um discurso à volta disso como se efetivamente isso fosse alguma coisa de 

importante. A realidade é que este ano acaba a salvaguarda do IMI, os valores que a própria autarquia 

prevê aqui vão aumentar significativamente apesar de, como é evidente, também ir aumentar o 

incumprimento e, o que estranha é que a CDU, quando aliada ao PSD nas autarquias como é o caso de 

Loures, apresenta propostas de 0,395 e diz que isso é um sinal para a população de uma pretensão de 

redução de impostos e diz mais, diz que no próximo orçamento será de 3,9%. Aqui, a mesma CDU, 

sozinha, e utilizando a ditadura da maioria, aplica aquilo que entende aplicar e faz como quer, não 

negociando, não aprovando, não dando nenhum sinal de entendimento sobre aquilo que é a realidade deste 

concelho, sobre a situação difícil que as pessoas estão aqui a viver e sobre a situação difícil que irão viver 

muitos outros quando acabar a salvaguarda do IMI e os aumentos deixarem de ser de setenta e cinco euros 

para passarem a ser o pagamento integral do valor apurado com a respetiva avaliação. 

Sr. Luis Chula do PS 
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Começou por referir que este debate não é um debate novo, que todos os anos o têm aqui e, muito na linha 

do que disseram a sua camarada Dulce Marques e o camarada António Chora, tendo pedido permissão 

para o tratar assim, estão num ponto em que têm os impostos bons e têm os impostos maus, sendo que os 

impostos bons são aqueles que a Câmara da Moita decide e os impostos maus são aqueles que os 

governos decidem. Quando protestam aqui que são roubados pelos governos e que lhes sacam dinheiro 

com uma austeridade dura e violenta estão a fazer papel do “bom”, quando protestam aqui, sobretudo a 

oposição, e reclamam à Câmara da Moita que não atue da mesma forma como atuam os governos centrais 

estão a fazer o papel do “mau da fita”, não estão a levar em linha de conta o argumento usado pela Câmara 

que é “nós precisamos do dinheiro para fazer coisas que são naturalmente boas para os munícipes” quando 

este é precisamente o mesmo argumento dos governantes centrais porque precisam do dinheiro dos 

impostos para fazer coisas para o país. 

Continuou dizendo que o IMI tem vindo a ter um aumento progressivo a nível da recolha de receitas no 

município e não é exclusivamente, como diz o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira, 

à conta das reavaliações dos prédios, ainda que considere que havia a necessidade de se fazer uma 

reavaliação dos imóveis, se ela foi justa e de alguma forma bem-feita já é outra questão, mas ter as coisas 

como estavam em que as casas eram taxadas pelo valor da escritura não fazia qualquer sentido como não 

fazia que, durante anos e anos e anos, assim se mantivesse. Sobre a evolução positiva que os valores da 

receita do IMI têm tido para o concelho da Moita, e comparando a receita de 2013 com a previsão inscrita 

neste orçamento para 2015 existe um acréscimo de 20%, disse que todos sabem que o valor que a Câmara 

Municipal inscreveu para esta taxa de IMI no ano de 2015, que resulta do cálculo dos vinte e quatro meses 

anteriores e não de uma previsão de outra natureza, irá crescer muito mais do que aquilo que lá está 

inscrito, tal como sabem que, com a anulação da cláusula de salvaguarda, o valor a cobrar no ano que vem 

será bastante penalizador para as famílias e as famílias somos todos nós porque se reparem Portugal, se 

calhar por erros de planeamento, é um dos países da Europa com mais proprietários de imóveis. 

Disse ainda que a comparação que fez do ano de 2013 com aquilo que é orçamentado para o ano de 2015 

é de 20%, quando comparado o ano de 2014, e estando só a falar de valores orçamentados porque o ano 

ainda não terminou, com o ano de 2015 a Câmara prevê um aumento de 15% conforme a verba inscrita no 

orçamento. 

Concluiu dizendo que não ficaria nada mal se fosse de facto dado um sinal às famílias do concelho no 

sentido de baixar esta taxa, bem como confirmou ser verdade, porque há pouco houve risos perante o que a 

sua camara Dulce Marques disse, de que são poucas as pessoas que sabem que é aqui que é decidido o 

valor do IMI, e julgam que é uma taxa que, tal e qual como qualquer outro imposto, é determinada pela 

Assembleia da República ou pelo Governo. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por explicar que o desfasamento entre aquilo que é orçamentado e aquilo que é recebido decorre 

das regras do Plano Oficial de Contabilidade da Administração Local (POCAL) que determina que se 

orçamenta metade da receita dos últimos vinte e quatro meses, sendo que esta regra é aplicada para todas 
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as receitas correntes e depois o resultado da receita, neste contexto de receita crescente, acaba 

naturalmente por ultrapassar aquilo que é orçamentado. 

No que concerne às questões de que a população não acredita ou da credibilidade que têm disse não se 

admirar que a população não acredite até porque lhes está a ser transmitido por pessoas que são 

representantes dos partidos que têm estado no governo, que sistematicamente fazem campanhas a dizer 

que vão baixar impostos e a primeira medida que tomam quando entram no governo é aumentá-los, que 

têm sido os responsáveis pelo descalabro de tudo o que é apoio social neste país, que são responsáveis 

pelo maior nível de desemprego e um dos maiores níveis de emigração da nossa história, que são 

responsáveis pela destruição do nosso aparelho produtivo, que são responsáveis pelo ataque ao poder 

local, que são responsáveis pelo retrocesso nas conquistas de Abril, que são responsáveis por um país que 

hoje é em tudo, mas rigorosamente em tudo, mais pobre, mais atrasado, mais recuado e menos 

democrático do que era há dez, há quinze ou há vinte anos atrás, e isto tem responsabilidades, tem 

responsabilidades efetivas e essas responsabilidades efetivas são dos partidos que são do governo e que 

são da maioria que os sustenta. Logo, quando lhes aparece alguém que é eleito, que é representante local 

de um destes partidos, com “vozes de anjo” a dizer “ai credo vejam lá que eles estão-lhes a aumentar os 

impostos” é natural que as pessoas não acreditem, é natural, só podem mesmo não acreditar, portanto a 

questão da credibilidade passa por aqui. 

Disse ainda que a credibilidade da CDU é muito clara, porque não aplicam nem nunca aplicaram, nem 

mesmo quando foram obrigados a recorrer a um plano de saneamento financeiro, nem mesmo quando 

disseram, e afirmaram-no por diversas vezes, que tinham dificuldades financeiras, nem mesmo quando os 

acusaram de terem dívida ou de não pagarem aos fornecedores, nunca optaram pelas taxas máximas de 

IMI porque sempre entenderam que não era sacrificando ainda mais as nossas populações que poderiam 

resolver os problemas e portanto, deem as voltas que derem, a verdade é esta: a Câmara da Moita não 

aplica as taxas máximas de IMI, a Câmara da Moita dá um benefício fiscal aos seus habitantes, aos seus 

contribuintes, de vinte por cento daquilo que podia ser a sua receita e, aliás, a Câmara da Moita até faz 

diferente do que faz a câmara aqui ao lado, gerida pelo PS há vários anos, que tinha até 2014 a taxa 

máxima e este ano fez a grande benesse de a baixar para 0,45%. Não lhes deem portanto lições de moral, 

nem lhes deem lições de hipocrisia porque os hipócritas aqui são aqueles que no governo, na política, ao 

longo de quarenta anos fazem uma política contrária às nossas populações e depois aqui vestem a “pele do 

cordeiro” e dizem “vejam lá porque é que vocês não baixam os impostos”, mas baixaram e o problema é 

esse, porque até nisso têm azar, baixaram quando nunca cobraram aquilo que podiam cobrar, não têm é 

condições para baixar mais além disto porque baixar mais além disto era pôr em causa o serviço público 

que a pessoas precisam e é isso que está em causa, o serviço público que as pessoas precisam. 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Colocou à votação as propostas apresentadas: 

 

Submetida a proposta A apresentada pelo PS a votação, foi a mesma reprovada com dezanove votos 

contra da CDU; dez votos a favor sendo oito do PS, duas do PSD; duas abstenções do BE. 
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Submetida a proposta B apresentada pelo PSD a votação, foi a mesma reprovada com vinte e três 

votos contra sendo dezanove da CDU, quatro do PS; dois votos a favor do PSD; seis abstenções, sendo 

quatro do PS, dois do BE. 

 

Submetida a proposta C apresentada pelo BE a votação, foi a mesma reprovada com vinte e três votos 

contra sendo dezanove da CDU, quatro do PS; três votos a favor, sendo dois do BE, um do PSD; cinco 

abstenções, sendo quatro do PS, uma do PSD. 

 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação, foi a mesma aprovada por maioria com 

dezanove votos a favor da CDU; doze votos contra sendo oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

Declaração de Voto apresentada pelo Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

“O voto contra as propostas do PS, do PSD e do BE é facilmente justificado por vários motivos, alguns dos 

quais pelas expressões usadas como “ditadura da maioria” e coisas do género que demonstram claramente 

que a proposta não é feita com boa-fé, habilidades, etc., e depois com os factos que tenho que também 

esclarecer aqui. E é falso que o IMI se decida aqui nesta casa, é completamente falso, o IMI não se decide 

aqui como querem dar a entender e basta ler o PEC 4 ou o memorando de entendimento, subscrito pelo PS 

e mais tarde coadjuvado pelo PSD e pelo CDS, tantas vezes aqui defendido onde se escreve com todas as 

letras que se prevê, por via do aumento do valor das casas, que o IMI iria aumentar em 20% a 30%, metem 

inclusive o valor, acompanhado com a diminuição das isenções, deduções e tempos de isenção a nível 

fiscal, e isto mostra quem é que aumenta o IMI. 

E agora, uma regra de três simples para justificar a minha opção de voto pela proposta da Câmara, e é 

muito simples, mantendo as taxas se o IMI aumentar aumenta porque houve um aumento do valor das 

casas, dizer o contrário é ser habilidoso, é não saber fazer contas e é defender a todo o custo aquilo que diz 

aqui que não defende. Portanto vamos ser coerentes, cada um entende o voto como entende, não há outra 

hipótese para a CDU porque a CDU mantém o princípio. Aumentando o valor do IMI, aumenta porque as 

casas aumentaram.” 

 

Declaração de Voto apresentada pela Srª Dulce Marques do PS 

“Eu só queria esclarecer uma coisa. Eu concordo em tudo o que consta na proposta, quer do BE, quer do 

PSD, votei contra apenas por uma única razão, não concordar com os valores.” 

 

Declaração de Voto do BE apresentada pelo Sr. António Chora 

“Eu quero dizer que o BE absteve-se nas propostas do PS e do PSD porque defendia uma redução inferior 

àquela que estes partidos defendiam e porque entende que a descida da taxa do IMI deve ser gradual, tal 

como foi anunciada pelo Presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, deve ser gradual para 

permitir que a autarquia tenha meios de financiamento. 

Votou contra a proposta da CDU porque esta proposta é uma proposta que sabe que mantendo o mesmo 

valor faz a demagogia de divulgar esta questão do mesmo valor quando a receita, que é o que conta, aquilo 

que vai ser retirado aos bolsos dos cidadãos deste concelho é muito maior do que a de 2013, 2014, e a de 

2015 vai ser muito maior com o dinheiro que vai ser retirado aos bolsos dos cidadãos e que vai reverter a 
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favor da autarquia, num concelho em que todos sabemos as dificuldades que as pessoas estão a viver e 

que efetivamente não podíamos de maneira nenhuma votar a favor duma situação destas, por muita 

demagogia que aqui tenha sido utilizada, por muita ideologia na argumentação que aqui tenha sido 

utilizada, a verdade é que a competência de estar ao lado dos cidadãos é pouca.” 

 

Declaração de Voto do PS apresentada pelo Sr. Luis Chula 

“O Partido Socialista propôs no Programa com que se candidatou à Câmara Municipal da Moita a redução 

da Taxa de IMI. 

O IMI sendo um Imposto Municipal é aquele em que o Município da Moita tem maior autonomia para gerir e 

poder determinar aquilo que os seus munícipes vêm a pagar. 

O Valor constante no Orçamento para 2015 corresponde, para este Imposto Municipal, a um aumento da 

Receita na ordem de 14% em relação ao valor orçado para o corrente ano, sendo certo que no fecho das 

contas de 2014 o valor arrecadado irá ser bastante maior que o orçamentado para o presente ano. 

O valor orçamentado para 2015 quando comparado com valor efectivamente arrecadado em 2013 confere 

um aumento de 20%. 

Com o abandono da Clausula de Salvaguarda é seguro que os munícipes irão despender no próximo ano, 

bastante mais dinheiro para o pagamento deste Imposto Municipal sobre imóveis. 

Num contexto de enorme crise financeira com que as famílias do nosso país se vêem confrontadas, no 

concelho mais pobre da Região era esperado que um executivo municipal composto exclusivamente por 

membros do PCP/CDU, comtemplasse a baixa de um Imposto em cuja taxação é a única entidade a intervir, 

tornando-se coerente com a prática que imprime na política nacional e nos municípios onde é oposição. 

Por todas estas razões o Partido Socialista nesta Assembleia Municipal apresentou e votou favoravelmente 

uma Proposta alternativa tendo em vista a redução de 1 ponto percentual face à apresentada pelo executivo 

camarário do PCP/CDU, na convicção que bastante contribuiria para ajudar a economia das famílias do 

concelho.” 

 

 

3 – Participação do Município no IRS 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro votos contra, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 29/10/2014: 

 

“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 
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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.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Como já foi referido todo o funcionamento do Estado é feito através dos impostos, não há outra via, e 

durante muitos anos os municípios recebiam transferências do OE calculadas de acordo com as regras que 

as leis de finanças locais têm vindo a implementar e sempre na base das coletas de IRS, de IVA e de outros 

impostos, não havendo por isso aqui nenhuma novidade no facto dos municípios receberam uma parte da 

coleta de IRS. O que há de novo é que é dada esta suposta liberdade aos municípios de decidirem se 

abdicam de parte dos 5% que recebem dessa coleta, e disse suposta liberdade porque de facto é um 

presente envenenado desde logo porque, praticamente em simultâneo com a criação desta possibilidade, 

foi também implementada uma nova lei que reduz a participação dos municípios na receita do Estado, 

sendo que na anterior lei era de 23,5% e neste momento é de 19,5%, começando portanto a ser feitas 

reduções. 

 Ocorre ainda em simultâneo com todas as alterações que têm acontecido ao IRS que são já legitimamente 

chamadas de “esbulho fiscal”, de “confisco fiscal”, onde são reduzidas as deduções, são alterados os 

escalões, enfim, um conjunto de medidas em torno do IRS que têm vindo a produzir os efeitos que se sabe 

e depois, hipocritamente, habilidosamente, numa manobra política de voltar as pessoas contra as 

autarquias e esquecerem onde é que está a fonte dos problemas, dá-se-lhes a oportunidade de fazer 

mexidas que, para a generalidade dos cidadãos e no melhor dos casos, não seriam mais do que mexidas 

na ordem das poucas dezenas de euros, mas que agravando ainda mais a injustiça fiscal, efetivamente se 

tornariam muito significativas para aqueles que pagam muito IRS, para aqueles que têm rendimentos 

elevados, porque a aplicação de uma percentagem cega é esse o resultado que tem, não contribuindo em 

nada para a progressividade do imposto que devia acontecer e que tem vindo aliás a ser reduzida ao longo 

dos anos e efetivamente a classe média e os rendimentos médios e baixos acabam por ter um esforço fiscal 

maior do que os rendimentos mais altos sendo que, para a generalidade das pessoas com um salário médio 

português uma pequena variação, de 1% que fosse, traduzir-se-ia numa ou duas dúzias de euros, para 

aqueles que têm rendimentos elevados traduzir-se-ia já num benefício significativo. 

Consideram por isso que aqui, ainda mais fortemente do que em relação ao IMI, qualquer pequena 

alteração, para além de não corrigir em nada, não alterar em nada o esforço fiscal que é exigido às 

pessoas, seria um pequeno benefício para alguns mas seria um significativo sacrifício para todos, na 

medida em que fosse sacrificado o orçamento municipal e, mais uma vez voltou à questão fundamental, que 

fosse posto em causa a capacidade da Câmara de prestar o serviço público. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que, para além da proposta da câmara, deram entrada na mesa três propostas, sendo que a 

proposta apresentada pelo PS será a “A”, a proposta apresentada pelo PSD será a “B”, e a proposta 

apresentada pelo BE será a “C”. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Passou à leitura da proposta apresentada pelo Partido Socialista, designada por Proposta A: 

“Taxa de Participação no IRS para 2015 

Considerando a elevadíssima carga fiscal a que os portugueses estão sujeitos e que se agravará no 

próximo ano, o PS entende que a Câmara Municipal da Moita tem a possibilidade de, utilizando as 

prerrogativas que a Lei lhe permite, aliviar um pouco o esforço que os seus munícipes são forçados a 

despender no que concerne ao IRS. 

Do valor que cada munícipe paga em IRS, após a respectiva dedução à colecta, 5% desse valor é 

canalizado pelo Governo para os respectivos municípios. 

Pelo exposto o PS propõe que a Câmara Municipal da Moita, à semelhança do que se pratica em vários 

Municípios do Distrito e do País, conceda aos seus munícipes 1% da sua participação no IRS, passando a 

ser aplicada a Taxa de 4% ao invés da Taxa máxima de 5% contribuindo dessa forma para o 

desagravamento da carga fiscal das famílias do concelho.” 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Passou à leitura da proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, designada por Proposta B: 

“Cabe à Assembleia Municipal, velar pelo concelho e pelas honestas aspirações dos seus munícipes, que 

sobre nós depositaram a missão de cuidar de um bem comum. 

No exercício dessa missão, e não perigando as finanças camarárias, temos a obrigação de colaborar na 

diminuição dos esforços que pedimos às famílias do nosso concelho. 

Não podemos refugiar-nos no acto simples de culpar os demais (a troika, o governo, a europa, as políticas, 

etc.), quando nós aqui e agora e investidos de poderes bastantes, nada fazemos para mitigar o esforço dos 

nossos munícipes. 

Sendo que 2013 foi um ano particularmente generoso na recolha de impostos e taxas camarárias no 

concelho da Moita. 

Sendo ainda que a alínea c) do nº1 do art. 25º da Lei das finanças locais, prevê uma participação variável 

até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial. 

Sendo que uma redução moderada da participação em apreciação poderá coexistir com o esforço de 

execução do saneamento financeiro em curso. 

Propomos a esta Assembleia, que fixe a taxa de participação no IRS em 4.0%, aliviando assim o esforço 

dos nossos munícipes.” 

 

Sr. António Chora do BE 

Passou à leitura da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, designada por Proposta C: 

“Tendo em atenção que Portugal continental tem 278 Concelhos e que apenas 21 estão obrigados a 

apropriarem-se de 5% do IRS dos cidadãos. 

Que existem 86 municípios que vão devolver parte ou a totalidade do valor aos munícipes. 
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Que a autarquia da Moita é umas das 148 câmaras a nível nacional que se apropriam de 5% do IRS dos 

cidadãos do concelho. 

Que a apropriação de 5% do IRS dos cidadãos do concelho não contribui para minimizar a situação social 

dos munícipes. 

Que quando a taxa é inferior a 5%, isso significa que as câmaras concedem um prémio fiscal aos seus 

munícipes, ao abdicar de receita para que estes paguem menos IRS. 

Os eleitos do Bloco de Esquerda conhecedores da situação social e económica no nosso concelho bem 

como a situação económica da autarquia propõem: 

Um redução da taxa do IRS de 5 para 4%, demonstra assim solidariedade com os munícipes em 

dificuldades e mantem ainda uma fonte de receita para a autarquia.” 

 

 

Colocadas as propostas à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Para seu esclarecimento pessoal disse querer saber se porventura apareceu nas sessões de Câmara, 

porque aqui na Assembleia ainda não apareceu, uma proposta dos defensores do abaixamento dos 

impostos municipais, que é uma legítima aspiração que todos temos, sobre como se cortam despesas 

porque segundo a regra dos economistas se há receitas há despesas e o que falta num lado tem que se 

tirar do outro. 

Continuou dizendo que acha bastante interessante que se diga que o município da Moita é um dos mais 

pobres pois parte do princípio que então a maioria dos munícipes não paga IRS porque não tem 

rendimentos para tal e, se não têm rendimentos para tal, se retirarem alguma receita do orçamento 

municipal, que por essa via a Câmara possa fazer uma redistribuição de valores prestando serviços 

públicos, e que algumas câmaras até os estão a fechar, não está a ver onde é que há essa justiça social. 

Concluiu dizendo que a maioria das pessoas sabe que os impostos municipais são caros e custam a pagar, 

mas o que gostava era que houvesse da parte da oposição a mesma coerência e fossem junto dos partidos 

que têm governado este país contestar isso, porque se paga IMI e se o pagamento desse imposto é para 

que lhe seja prestado todo o serviço, porque é que depois ainda tem de o pagar duas e três vezes, porque 

quando olha para o seu recibo da água gostava de saber quem é que inventou aquelas “taxinhas” todas. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Disse ter algumas dúvidas e uma das coisas que queria perguntar é se o PSD realmente quer “velar” o 

concelho da Moita, uma vez que o escreveu em duas propostas. 

Uma outra questão prende-se com uma moção que foi apresentada pela CDU, na qual se defendia a 

revogação da sobretaxa de 3,5% no IRS e o alargamento dos escalões para tornar o imposto mais 

progressivo, assim como a taxação do capital, em que o PS se absteve e o PSD voto contra, ou seja, estão 

a favor da sobretaxa no IRS e estão contra o alargamento dos escalões para tornar o imposto mais 

progressivo, assim como estão contra a taxação do capital. 

Disse ainda ser claro que as taxas e as cobranças fiscais afetas aos municípios são grandemente 

condicionadas pelas políticas do governo central, e são aqui como são no resto do país. Ao longo dos 

últimos anos, e os números que tem não correspondem aos números que o BE apontou, em média menos 
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de sessenta câmaras municipais devolveram algum IRS aos seus munícipes mas, se analisarem 

isoladamente o IRS, o que veem é que as transferências que são relativas à cobrança de IRS dos sujeitos 

passivos com domicilio fiscal no concelho da Moita em anos anteriores e se verificarem, ao contrário daquilo 

que a OCDE, a Comissão Europeia e o Governo dizem que existirá no ano de 2015 uma subida nas verbas, 

e particularmente em relação a 2014, e isto acontece porque houve um governo do PSD e do CDS, que 

contou com a abstenção violenta do PS, que resolveu proceder a um enorme aumento dos impostos, e 

porque a dimensão desse roubo, e é de um roubo que se trata, revela-se porque a subida da coleta 

aumentou apesar da brutal diminuição da atividade económica e de uma dramática subida no desemprego 

para níveis que não se lembram. Paralelamente, ao mesmo tempo que aquela ferramenta que deveria ser 

fundamental nas transferências para os municípios, o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), tem verificado 

uma redução consistente, e estas transferências não são uma esmola, são um direito próprio na partilha dos 

recursos públicos, é isto que está na LFL. No entanto, se nos detivermos no OE para 2015 reparamos que 

existe um contraste brutal entre as transferências para os municípios que ascendem a dois mil trezentos e 

cinquenta e sete milhões de euros, dos quais apenas mil setecentos e vinte e seis milhões de euros através 

do FEF, e que as receitas fiscais correspondem a quarenta mil milhões, isto é, o Governo, através do FEF, 

transfere apenas 4,2% das suas receitas fiscais. Portanto, quando falam que os municípios devem contribuir 

para a diminuição da carga fiscal sobre os munícipes, lembrem-se primeiro daquilo que os vossos governos 

e que as vossas bancadas parlamentares têm aprovado na Assembleia da República. 

Concluiu dizendo que esta é uma opção política dos vários governos e que há muito o PCP tem vindo a 

criticar propondo uma outra política fiscal. A desvalorização das transferências para os municípios, 

substituídas por uma parcela de roubo fiscal, não é nem justo para os contribuintes nem para os municípios, 

é antes um exercício de hipocrisia política que obriga a esmagadora maioria das autarquias a não ter outra 

opção que não seja não abdicar das suas fontes de receita de modo a poder manter os serviços públicos de 

qualidade às suas populações. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Começou por dizer que ouviu o Sr. Presidente da Câmara com atenção e que algumas coisas os 

confundiram um pouco, que têm a ver com a questão da alteração da LFL que invocou e que julga tratar-se 

da última alteração, mas o que tem registado é que os municípios que devolvem aos seus munícipes uma 

parte do valor de IRS já o fazem há alguns anos, não é uma coisa nova. Depois disse, e não o surpreende 

porque já o tinha ouvido afirmar, que não concorda com este benefício de 1% para os seus munícipes, ou 

qualquer valor que seja de redução do IRS, porque isso só vai beneficiar os que têm maiores rendimentos e 

não beneficia a classe média. Dirigindo-se ao Sr. Presidente disse que é por causa de atitudes e posições 

dessas que está a tomar que tem o concelho e que gere o concelho mais pobre do distrito, porque está 

rodeado de concelhos que têm uma maior atratividade para as classes médias e não promove a captação 

desse tipo de habitantes, mais, o concelho da Moita perde os filhos dos habitantes para outros concelhos 

vizinhos, não pela questão exclusiva do IRS, mas pelas condições que esses concelhos apresentam quer 

em termos de habitação quer em termos de qualidade de vida. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Começou por dizer que não é hábito intervir mas que se inscreveu para o fazer porque também não se pode 

limitar e limitar o seu pensamento. Continuou dizendo que há muitas razões que já foram faladas e com as 
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quais concorda mas quis alertar para a incongruência que há quando se defende a autonomia do poder 

local e se concorda com este sistema, porque esta alteração foi um dos maiores, ainda que tenha havido 

muitos, ataques à autonomia do poder local no sentido inverso, ou seja, na altura em que esta legislação 

saiu alterou-se a LFL e “afogou-se” ainda mais as autarquias porque a participação que os municípios têm 

nas receitas do Estado pela Constituição da República passou a ter uma cláusula em que dessa 

participação havia 5% que os municípios podiam utilizar para beneficiar os seus munícipes. Questionou o 

porquê do Estado, que é quem cobra os impostos, não o fazer diretamente porque podia tê-lo feito. 

Para si trata-se de demagogia pura e, pedindo desculpa pelo termo, “entalar” as autarquias contra a parede 

porque depois o debate é este, há as autarquias que são boas, as que são menos boas e as assim-assim, e 

as boas reduzem até para 0%, abdicam, não é ir deitar a mão ao dinheiro dos munícipes, abdicam de uma 

receita a favor dos seus munícipes. Mas a realidade nas autarquias também são totalmente diferentes 

porque em autarquias com dois mil habitantes, ou com mil e oitocentos, ou com mil e quinhentos, a receita 

do IRS abdicável não se compara com autarquias com sessenta e sete mil, ou cem mil, as realidades são 

totalmente diferentes e são diferentes até no apoio social, porque há autarquias que têm população de tal 

forma que conseguem fazer e fazem aquilo que a segurança social não faz, como na saúde em que pagam 

os médicos, pagam os enfermeiros, pagam centros sociais, etc., mas são as tais realidades, que não o 

deviam fazer mas são levados a isso, dos pequenos municípios do interior com as dificuldades que 

naturalmente têm, mas as autarquias das áreas metropolitanas têm realidades totalmente diferentes. 

Concluiu dizendo que para si a questão de fundo não é dizer-se que o município está a retirar do bolso dos 

munícipes, antes pelo contrário, quem fez a lei é que retirou do bolso das autarquias e permitiu a estas que 

pudessem tornar a dar aos seus munícipes, e isso é que em termos da autonomia, da seriedade política e 

democrática e do respeito pela Constituição da República considera que está incorreto. 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Em relação à pergunta que foi feita se tinha havido propostas de redução de despesas por parte de algum 

dos vereadores da oposição informou que não houve. 

Sobre as questões do IRS disse que de facto a progressividade do imposto é uma questão fundamental, 

que não está a ser cumprida, que não é por via desta possível devolução que os municípios façam que se 

cumpre a justiça fiscal, e que é estranho ver partidos que aprovaram não só aumentos fiscais como, mais 

grave, nesta última proposta de orçamento propuseram desagravamentos dos impostos paras as empresas 

e não propuseram qualquer desagravamento dos impostos para as pessoas singulares e depois, ao nível 

local, apresentam-se como defensores do desagravamento fiscal. 

Por último disse que quando se fala da perda da população há contradições nos discursos porque durante 

muitos anos o que diziam aqui é que havia crescimento excessivo, parece portanto que, durante mais de 

trinta anos, foram um concelho atrativo que e que teve das maiores taxas de crescimento da região. Nos 

últimos censos só tiveram um decréscimo que foi de 2%, sendo que só a flutuação da população emigrante 

justifica facilmente este valor, mas é um decréscimo que acontece noutras zonas urbanas, acontece noutros 

concelhos, acontece na cidade de Lisboa e ao nível geral no país, é portanto um decréscimo do qual não se 

podem tirar ilações sobre a atratividade maior ou menor de cada um destes concelhos onde estas variações 

acontecem, num contexto efetivamente nacional de diminuição da população que, aliás, se está a agravar. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Colocou à votação as propostas apresentadas: 

 

Submetida a proposta A apresentada pelo PS a votação, foi a mesma reprovada com dezoito votos 

contra da CDU; dez votos a favor sendo oito do PS, dois do PSD; duas abstenções do BE. 

 

Submetida a proposta B apresentada pelo PSD a votação, foi a mesma reprovada com dezoito votos 

contra da CDU; oito votos a favor sendo seis do PS, dois do PSD; quatro abstenções sendo duas do PS, 

duas do BE. 

 

Submetida a proposta C apresentada pelo BE a votação, foi a mesma reprovada com dezoito votos 

contra da CDU; dez votos a favor sendo seis do PS, dois do BE, dois do PSD; duas abstenções do PS. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor da CDU; 

doze votos contra sendo oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

Declaração de Voto do PS apresentada pelo Sr. Luis Chula 

“O PS propôs que a Câmara Municipal da Moita, à semelhança do que se pratica em vários Municípios do 

Distrito e do País, concedesse aos seus munícipes 1% da sua participação no IRS, passando a ser aplicada 

a Taxa de 4% ao invés da Taxa máxima de 5%. 

Dessa forma o Município da Moita contribuiria de forma efectiva para o desagravamento da carga fiscal das 

famílias do concelho, em linha com o que o PCP defende a nível nacional. 

Perante a elevadíssima carga fiscal a que os portugueses estão sujeitos, que se agravará no próximo ano, o 

PS entende que Câmara Municipal da Moita tem a possibilidade de utilizando as prerrogativas que a Lei lhe 

permite, aliviar um pouco o esforço que os seus munícipes são forçados a despender no que concerne ao 

IRS. 

Seria uma medida com impacto nas finanças tão depauperadas das famílias do concelho, para as quais 

seria emitido um sinal de efectiva solidariedade, ao mesmo tempo que criaria condições de atracção de 

novos munícipes. 

Não nos esqueçamos que estamos a falar de um concelho com os maiores índices de pobreza da 

Península de Setúbal. 

Perante a Proposta do executivo PCP/CDU em manter esta participação na Taxa Máxima de 5% a Bancada 

do PS nesta Assembleia Municipal votou favoravelmente a Proposta de redução que apresentou, na 

convicção que o equilíbrio orçamental deve ser prioritariamente conseguido através da redução das 

despesas e não através do aumento das receitas por via fiscal.” 

 

 

4 – Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2015 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 29/10/2014: 
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“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;    

- 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.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por dizer que o que é importante referir é que, por via das imposições legais que têm vindo a ser 

impostas ao longo dos anos, continuam a perder pessoal e têm hoje menos trabalhadores do que tinham há 

um ano, há dois, há três e assim sucessivamente. O mapa de pessoal naturalmente tem vindo a ser 

ajustado a essa realidade e por isso vem sendo reduzido de ano para ano e neste momento o mapa que é 

proposto contempla 782, dos quais 765 estão ocupados e 14 estão cativos por situações de trabalhadores 

que se encontram a ocupar outras funções. O que há de novo é a proposta de criação de apenas três 
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lugares para trabalhadores que estão em licenças de longa duração e que pediram o seu reingresso 

durante este ano o que lhes será permitido agora com a criação do lugar no mapa, sendo que um desses 

lugares é para a conversão de um técnico do Gabinete de Sistemas de Informação, Auditoria e Qualidade 

que está numa situação de avença e que pretendem que passe a integrar o mapa de pessoal. 

Têm reduzido até ao limite daquilo que a lei permitia e daquilo que as funções desempenhadas pelas 

pessoas aconselhavam e todas as situações de trabalhadores não colocados no mapa são hoje residuais, 

pelo que falar de falsos recibos verdes no município ou é desinformação ou é má-fé, as poucas situações 

que têm de trabalhadores com contratos de prestação de serviços são todas elas justificáveis e uma por 

uma perfeitamente explicáveis se assim o pretenderem. 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Começou por questionar o facto de na página 15 vir referido que o número total de trabalhadores é 759 e no 

passado ano era feita distinção entre o número de funcionários operacionais e não operacionais, pelo que 

solicitou ao Sr. Presidente essa informação atualizada, até pelo facto do tamanho do tipo de letra ser tão 

diminuta que não consegue ver. 

 

Srª Tânia Ribeiro da CDU 

Transmitiu a posição da bancada da CDU sobre Mapa de Pessoal do Município para 2015 transcrita infra: 

“O atual paradigma de Administração Pública consagra o ataque aos trabalhadores, em particular, aos da 

administração local. É flagrante e o objetivo é claro: desmantelar o poder local democrático por via da 

degradação das regras laborais, proporcionando a privatização de serviços essenciais. 

Os números confirmam isso mesmo! Desde 2008 as autarquias, por força (da grande redução) dos 

orçamentos de estado, viram-se impossibilitadas de renovar os seus “quadros de trabalhadores”. Saíram, 

desde então, cerca de 70 trabalhadores (por aposentação ou óbito), que por imposição legal não puderam 

ser substituídos por novas entradas.  

Mas quanto à entrada de privados na esfera da “coisa pública” aí, as portas teimam em estar abertas, sem 

imposições da parte da tutela. 

Continuamos a assistir mas a não nos reginar às tentativas de privilegiar aqueles que outrora enriqueceram 

desmesuradamente á custa da exploração dos trabalhadores. 

A bancada da CDU faz um apelo: abandonem o estilo demagogo e de ausência de conhecimento da 

realidade. Admitam de forma séria que todas as medidas previstas no então Pacote Laboral do Partido 

Socialista são adotadas pela maioria PSD/CDS com retoques de malvadez num verdadeiro ajuste de contas 

com o muito já conquistado pelos trabalhadores, fruto da revolução de Abril. 

Mas, reavivamos memórias! 

Os funcionários públicos são sempre alvos fáceis e preferenciais:  

- Na implementação de sistemas de avaliação que são um embuste; 

- Na fusão e transição de carreiras que se traduz, na prática, em polivalência imposta. 

Mais recente, o ataque à contratação coletiva, tentativa do Governo de se pronunciar sobre um acordo livre, 

entenda-se, um acordo entre duas partes (sindicatos e autarquias). 



Página 39 de 63 

Mais recente, ainda, a introdução de uma nova figura de estilo, a “requalificação”, pois é mais uma 

antecâmara de despedimentos encapotados. De facto, este Governo tem semelhanças com os anteriores 

nesta senda de transformar os funcionários públicos em inimigos mas tem, igualmente, diferenças na sua 

capacidade de transformar uma figura de eventual “progressão” profissional em despedimentos. 

Os mesmos de sempre, os trabalhadores veem as suas carreiras serem destruídas de uma forma 

desrespeitosa, fazendo passar a imagem de que não existem profissionais certificados e competentes para 

as demais atividades, atividades estas, de elevada importância para qualquer comunidade. 

Hoje, os trabalhadores, em especial, os das Autarquias fazem muito, com muito pouco. Pouco salário, 

poucos recursos e muito trabalho. 

Também a prestação de serviço público fica ameaçada. Sem trabalhadores não há recolha de resíduos 

sólidos, não há zonas ajardinadas, não há condutas, não há escolas, não há buracos tapados. Sem 

trabalhadores não há poder local democrático.  

Pontanto, Senhores, retomando o apelo… 

… defender os trabalhadores é defender o acesso a mais e melhores serviços públicos. 

Convictos que só com uma alteração de política e consequentemente com a revogação da legislação 

penalizadora para autarquias e trabalhadores podemos reestabelecer às populações mais e melhores 

serviços públicos.” 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Esclareceu que na página 15 estão os números que totalizam 466 trabalhadores com classificação de 

assistentes ou encarrega operacionais. No entanto, acrescentou que também entre os técnicos e os 

assistentes técnicos há trabalhadores ligados aos serviços operacionais, pelo que a proporção de 

trabalhadores nos serviços operacionais do município é superior porque serão bastante mais de 500 no 

número total. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Deu a possibilidade ao Sr. Staline Rodrigues para, com brevidade, emitir a sua opinião perante este 

esclarecimento. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Tem ouvido ao longo do ano os munícipes a reclamar de falta de serviços aqui, além e noutro lado e tem 

ouvido as respostas da Câmara, através do Sr. Vereador Miguel Canudo, de que o número de funcionários 

operacionais tem reduzido e, na sua visão das coisas e pela sua experiência no passado de pequeno 

empresário parece-lhe que uma desproporção entre o trabalhador que “dobra a mola”, como dizem em 

termos oficinais, com o não operacional. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezanove votos a favor sendo 

dezassete da CDU, dois do BE; nove abstenções sendo oito do PS, uma do PSD. 
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5 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com três votos contra e uma abstenção, em reunião da Câmara 

Municipal realizada em 29/10/2014: 

 

“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.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que, de forma tão sintética quanto possível e assinalando os aspetos mais relevantes, reservando-se 

para questões mais concretas que queiram colocar, o orçamento deste ano tem um valor global de trinta 

milhões seiscentos e setenta e um mil euros, dos quais pouco mais de vinte e nove milhões são de receita 

corrente e apenas um milhão cento e noventa e seis são de receita de capital. No entanto, a despesa 

corrente é na ordem dos vinte e quatro milhões o que permite que a poupança corrente reforce o orçamento 

de capital e portanto as despesas de capital são de seis milhões seiscentos e quarenta mil. Este valor de 

orçamento significa uma diminuição na ordem dos oitocentos mil euros em relação ao valor de 2014, sendo 

que a despesa corrente é inferior em cerca de um milhão e quatrocentos mil e a despesa de capital é 

superior em cerca de seiscentos mil euros, em relação ao orçamento para o ano corrente. 

Da parte das transferências do OE assinalou que duas das suas componentes são reduzidas, pelo que vão 

receber menos centro e treze mil euros de fundo de equilíbrio financeiro corrente e menos doze mil euros de 

fundo de equilíbrio financeiro de capital, no entanto o fundo social municipal aumenta em cinquenta e seis 

mil euros, valor este que é calculado em função das comparticipações do Estado na parte que lhe 

corresponde em despesas diversas, designadamente relativas à educação, sendo que também a 

comparticipação em IRS aumenta em seiscentos e vinte e dois mil euros, dando um saldo global de 

aumento das transferências do Estado de quinhentos e cinquenta e dois mil euros. Contudo, este saldo é 

verdadeiramente fictício na medida em que é logo capturado por retenções que o Estado faz, 

nomeadamente, fica logo retido 0,1% do fundo de equilíbrio financeiro, como a proposta de OE escreve, 

para receita própria da Direção Geral da Administração Local, ou seja, é o poder local que financia o 

funcionamento de instituições do Estado, que corresponde a um valor de setenta e um mil euros para este 

efeito. 
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Retém ainda duzentos e quatro mil euros para a criação daquela “coisa”, e não quis usar um adjetivo para 

não ser ofensivo, chamada fundo de apoio municipal, ou seja um fundo que foi criado para alegadamente 

auxiliar autarquias em situação de desequilíbrio financeiro que, na prática, significa que são as autarquias 

que tem a sua situação financeira controlada e equilibrada que vão ser obrigadas a apoiar outras numa 

situação que é verdadeiramente inédita no nosso país, porque quando se trata de auxiliar bancos e 

instituições financeiras que estejam em dificuldades é sempre encontrada uma qualquer solução que não 

passa por ir buscar aos outros bancos o dinheiro para o efeito. Neste caso impõe-se a todas as autarquias 

portuguesas que comparticipem num valor que, para o município da Moita, vai totalizar um milhão 

quatrocentos e noventa mil euros em módicas prestações anuais de duzentos e quatro mil euros durante 

sete anos. 

Continuou dizendo que é ainda cativa uma importância na ordem dos trezentos e dezassete mil euros para 

fazer face aos encargos de saúde decorrentes do SNS, sendo que esta verba não é justificada de forma 

nenhuma, o Governo nunca apresentou justificação nem a forma de cálculo da mesma, simplesmente cativa 

a todos os municípios portugueses uma percentagem das suas receitas, alegadamente para cobrir 

despesas do SNS. Só a soma destas três parcelas já consome mais do que os tais quinhentos e cinquenta 

mil euros de aumento nas transferências do Estado. 

Disse ainda que as despesas com pessoal têm um valor que se aproxima dos catorze milhões de euros, ou 

seja, cerca de 45% do orçamento municipal, dos quais assinalou algumas rubricas como por exemplo a 

dotação para a Caixa Geral de Aposentações que tem vindo a aumentar nos últimos anos e que vai já em 

um milhão setecentos e cinquenta e oito mil, as comparticipações para a ADSE também aumentaram ainda 

que no momento não tivesse consigo os valores, as retenções que são feitas quer aos trabalhadores quer à 

entidade patronal têm vindo a aumentar, é portanto mais uma forma do poder local financiar diretamente o 

Estado. 

Sobre o orçamento disse que tendo, grosso modo, o valor do ano passado tem, grosso modo também, a 

estrutura do ano passado, porque de facto a opção tem sido de fazer todo o esforço necessário para 

assegurar a manutenção de todas as vertentes de atividade do município, nunca enveredaram por 

soluções, perante as dificuldades financeiras, que significassem a amputação de qualquer dessas vertentes, 

ou seja, a prestação dos serviços públicos urbanos às populações são fundamentais, garantem a sua 

execução e está a falar do abastecimento de água, da recolha do lixo, do tratamento de parques e jardins, 

mas também as outras vertentes, a vertente cultural, a vertente desportiva, os equipamentos sendo que 

todos funcionam em pleno, nunca deixaram de funcionar e assim continuará a ser em 2015. 

Referiu que têm hoje uma situação que, do ponto de vista financeiro, está estabilizada, que há cerca de dois 

anos que os prazos de pagamento também estabilizaram, que a dívida se mantém num valor constante e é 

uma dívida que resulta apenas do prazo de pagamento, ou seja, em qualquer momento que se verifica a 

conta do município encontram-se lá cerca de noventa dias de pagamentos por fazer, porque é esse o prazo 

que estão regularmente a pagar a todos os fornecedores e isto permite, efetivamente, ter uma capacidade 

de gestão dos recursos diferente daquela que tinham quando estavam a ficar com sérias dificuldades de 

estrangulamento perante as dívidas, o que aconteceu nos anos 2010, 2011, 2012, quando se deu uma 

queda abrupta das receitas, quer das transferências do OE quer das receitas próprias. Esta situação hoje 

está estabilizada, adaptaram o funcionamento aos recursos que têm, renegociaram tudo o que é despesa 

corrente e por isso este orçamento revela uma diminuição da despesa corrente de um milhão e 

quatrocentos mil euros em relação ao orçamentado para 2014, diminuíram praticamente tudo o que é 
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despesa corrente há exceção daquelas que não dependem do município, como por exemplo com os 

combustíveis, apesar de também aí haver uma estabilidade, com a EDP que cresceu brutalmente nos 

últimos anos com o aumento do IVA e das tarifas, e outras, mas têm de gastar aquilo que é indispensável 

para assegurar o funcionamento dos equipamentos. 

Disse ainda que continuam a ter limitações muito sérias à capacidade de investimento, e que é esse o 

problema fundamental do município porque, efetivamente, não têm recursos para enfrentar investimentos 

de grande monta há exceção dos que vai referir adiante. Ainda assim, fruto desta melhor estabilidade 

financeira, de serem anos em que, do ponto de vista das receitas, também houve uma estabilização sendo 

que algumas até tiveram algum crescimento, permitiu que, designadamente este ano, já conseguissem uma 

capacidade de intervenção maior do que a que vinham tendo, conseguissem dar resposta a algumas obras 

de média dimensão, e apenas de média dimensão, na ordem de uma a duas centenas de milhares de euros 

que, mesmo assim, é um progresso em relação à situação dos piores anos que há pouco referiu. 

Para 2015, para além da manutenção da atividade geral, da manutenção dos investimentos deste ano ao 

nível das intervenções de espaços públicos, de repavimentações, de arranjos, há duas obras de grande 

dimensão que têm de ser destacadas porque são efetivamente significativas. Uma delas tem a ver com a 

quase conclusão da rede de saneamento público do Penteado, e quase conclusão porque ainda vão ficar 

de fora algumas habitações dispersas, mas o grosso, mais de 90% da população, vai ficar servida com a 

rede de saneamento, ou seja, o Bairro Central, o Bairro Operário, e toda a zona ao longo do caminho 

municipal e da via-férrea. É uma obra cujo valor estimam entre os novecentos e o milhão de euros, para 

além da rede de saneamento vão fazer a pavimentação e a recuperação das redes de água mais antigas e 

é uma obra cujo concurso, se a Assembleia aprovar daqui a pouco a revisão orçamental que está proposta, 

será anunciado ainda este ano e que demorará alguns meses atendendo à sua dimensão, para uma obra 

que se prevê durar entre doze a quinze meses, ou seja, estará concluída em 2016. 

A outra obra de grande vulto tem a ver com a escola básica e jardim de infância nº2 de Alhos Vedros, 

vulgarmente conhecida como a escola do Bairro Gouveia, em o edifício de modelo centenário é muito 

pequeno, o resto das instalações que lá existem são uma ainda do tempo da telescola e duas precárias que 

foram instaladas para conseguir dar resposta às necessidades mas que não podem permanecer por mais 

tempo, e que é, para além do mais, uma das zonas do concelho onde existe uma população juvenil mais 

numerosa uma vez que tem ali um conjunto de novas urbanizações. A necessidade desta escola já estava 

identificada, sendo que a câmara ainda concorreu a uma candidatura já na fase final dos programas de 

financiamento que existiram até há quatro anos atrás, entretanto hoje não há qualquer programa de 

financiamento público ou comunitário para construção de equipamentos escolares, pelo que têm de o fazer 

exclusivamente com os recursos municipais. Conseguiram juntar esses recursos, pretendem que a obra 

inicie em 2015 e termine em 2016, por forma a abrir o novo estabelecimento no ano letivo 2016/2017, e 

estimam que o seu valor ronde os oitocentos mil euros. 

Concluiu referindo outra obra, não porque o montante em si a torne de relevo mas pelo facto de ser um 

assunto frequentemente falado pelos moradores e pela comissão de moradores nas sessões públicas de 

Câmara, que é a segunda fase da rede de saneamento do Cabeço Verde que está por fazer e que também 

vai avançar no âmbito do orçamento para 2015. 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Sr. Staline Rodrigues do PS 

Na discussão do passado ano fez referência a algumas questões que lhe pareceram pertinentes e este ano 

trouxe também um conjunto de apontamentos mas vai reduzi-las ao mínimo e vai-se reportar a algumas das 

intervenções do Sr. Presidente, como por exemplo a obra que está inscrita para o Penteado e o Cabeço 

Verde porque não deixa de reparar que, passados quarenta anos do 25 de Abril, esta obra está por realizar 

porque isso não é compatível com um conjunto de despesas nos orçamentos que, no seu entender, não são 

prioritárias relativamente a este e outros problemas. 

Tal como anotou no passado ano existem algumas questões que quer continuar a evidenciar como o custo 

da publicidade camarária e a total impossibilidade da oposição comunicar com o público, porque a câmara 

tem um boletim municipal para o qual estava inscrito no orçamento para este ano um valor de quarenta e 

sete mil euros e, para o próximo ano, está inscrito um valor de vinte e sete mil euros, sendo que considera 

um pouco confuso que as verbas tenham esta diferenciação, na medida em que é um boletim municipal e 

que este ano será igual ao do passado ano. Todavia, se perguntarem à Assembleia Municipal a que se 

destinam estes vinte e sete mil euros apenas por um “jornaleco” da Câmara, naturalmente que deixa muitas 

interrogações a quem observar e a quem quiser saber o que se passa na nossa terra. 

Questionou ainda o facto de a Câmara ter todos os meios para fazer a sua promoção e fazê-lo com grandes 

custos enquanto a oposição não dispõe do mínimo meio para comunicar com o público, e disse que na sua 

opinião, democraticamente falando, porque lhe parece que todos aqui falam muita da democracia e 

defendem muito a democracia, mas democracia para além de ser teórica tem de ser prática, a Câmara 

devia dispensar algum espaço no boletim municipal para a oposição transmitir as suas opiniões, porque 

aqui passam o ano e fazem várias intervenções no sentido de promover e ajudar o concelho no seu 

desenvolvimento, atendendo a que muitas das propostas são nesse sentido, mas a população pura e 

simplesmente desconhece, e a oposição é tão representativa do povo como é a maioria que dirige o 

concelho. 

Voltou ainda a questionar o facto de haver uma verba na apresentação de contas do passado ano que se 

reportava a um cheque no valor de trezentos euros destinado ao Clube de Xadrez da Moita, quando já 

afirmou perante a Assembleia que esse Clube já não existia e porque, por casualidade, falou com o 

individuo que era o responsável pelo Clube que lhe disse que esse cheque foi passado pela Câmara mas 

que nunca o recebeu. É certo que o valor é insignificante contudo parece-lhe que a Câmara deverá fazer 

um esforço e dizer à Assembleia aonde foi parar este cheque, porque o Clube de Xadrez não existe, o 

individuo não o recebeu mas o cheque foi passado. 

No que concerne à introdução disse que como no passado ano fez as mesmas intervenções que estão 

registadas em ata e como lhe parece que há novamente uma reposição, sem nenhumas alterações de 

fundo daquilo que se passou, era repetitivo dizer o que já disse relativamente ao plano. 

No que concerne ao orçamento optou por fazer a leitura que se transcreve infra: 

“Encontramo-nos hoje aqui para aprovação do orçamento e das grandes opções do plano para 2015. Há um 

ano, em sessão desta Assembleia Municipal com igual propósito, fiz uma análise crítica dos documentos 

então apresentados sugerindo na ocasião algumas alterações importantes para a comunidade que aqui 

representamos e que incidiam principalmente nos planos sociais e de economia familiares. Fi-lo afirmando a 

minha condição de integrante da bancada do PS como independente, hoje intervenho como membro efetivo 

e militante do PS, o qual me apraz registar irá governar o país após as próximas eleições legislativas. Faço 
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aqui uma referência para que não haja confusões e distorções da verdade acerca do meu longo percurso 

político que neste mandato retomei na sequência do convite que o PS me apresentou. 

Após o ano de 85 manifestei simpatia e opiniões…” 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Neste momento interrompeu o Sr. Staline Rodrigues pedindo-lhe desculpa para lhe dizer que se cingisse ao 

orçamento e às opções do plano. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que esta é uma atitude criticável, como aliás a Assembleia manifesta através do seu próprio 

regimento, e reacionária relativamente à Assembleia da República, parecendo-lhe que estão noutro país. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Recordou o Sr. Staline Rodrigues que teve oportunidade de participar no regimento, que foi discutido e 

votado nesta Assembleia, e não o fez. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que uma coisa são as leis outra coisa é a jurisprudência e a tolerância e o respeito democrático que 

têm de ter uns com os outros. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Pediu novamente ao Sr. Staline Rodrigues para se cingir ao orçamento e plano de atividades. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Retomou então a leitura na parte respeitante ao orçamento, uma vez que o Sr. Presidente não lhe permitiu 

concluir a sua intervenção que estava quase a terminar, dizendo: 

“Debruço-me agora sobre o orçamento e as grandes opções do plano para 2015 os quais, na generalidade, 

merecem a minha discordância tal como no passado. O PS apresentou a eleições o seu programa e este 

orçamento e grandes opções do plano que o executivo camarário do PCP/CDU apresenta não 

correspondem logicamente ao projeto que subscrevi. Desde sempre o PS e toda a oposição têm vindo a dar 

contributos e apresentando críticas que são constantemente ignoradas por quem governa o concelho, 

atirando-nos sempre com o número de votos obtido, mas nós cá continuaremos a fazer o nosso papel de 

oposição democrática contrapondo com as nossas opiniões, respeitando aqueles que votaram em nós. 

Da análise daqueles documentos verifico que no plano social e associativo nada se altera em relação ao 

ano que está a acabar, continua a distribuição de subsídios num total de vários milhares de euros com 

critérios muito discutíveis, porque a importância do movimento associativo e a crise que assola o país e o 

concelho obrigam a uma distribuição equilibrada e criteriosa e os gastos que se preveem relacionados com 

a promoção e publicidade propagandística da Câmara são excessivamente exagerados. 

Depois há um conjunto de várias taxas que constam nas faturas da água que são elevadíssimas para as 

famílias e superiores ao que a Câmara paga à AMARSUL e à SIMARSUL, de que o município é acionista e 

onde tem representação nas respetivas administrações. A estas devem-se juntar a desproporcionada taxa 

de ocupação do subsolo, para quem gasta gás canalisado, e a taxa do IMI que a Câmara não quer baixar, 
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para além de outras. Porém, o concelho da Moita por habitante e na Península de Setúbal é o que recebe 

maior verba diretamente do OE, não deixando de ser, no entanto, o mais pobre da região. 

Estes são apenas alguns exemplos da má política que se pratica no nosso concelho, e assim vamos 

assistindo ao empobrecimento do concelho, num estado considerado de regressão demográfica acentuada 

na presente década em comparação com a tendência do crescimento populacional verificada nos últimos 

cem anos. Comparemos por exemplo com o vizinho concelho do Montijo que recentemente foi considerado 

pelo INE o concelho com melhores condições para atrair novos habitantes, tendo para isso sido 

determinante um conjunto de valores relacionados com o bem-estar da população, em resumo, um 

concelho administrado há quase vinte anos pelo PS.” 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Disse que terá de dividir a sua intervenção em dois pontos e que começará por aquele que não estava a 

pensar fazer e que tem a ver com as chamadas de atenção ao Sr. Staline Rodrigues que já são recorrentes 

e que é rara a Assembleia em que não é cortada a palavra, ou sugerido que não se alongue, quando têm 

participações por parte da bancada da CDU extraordinariamente longas como ainda há pouco observaram. 

Já teve oportunidade de dizer ao Sr. Presidente que há aquelas pessoas que, para chegarem ao café 

“Fragata” vão em linha reta, algumas até a correr e algumas até tropeçam por irem a correr, há outras que 

contornam o pelourinho mas também chegam ao café “Fragata”, e acha que deve haver tolerância para com 

todos os membros desta Assembleia e que deve ser respeitada, desde que não seja acintosa e não 

prejudique ninguém, a forma de estar e a forma de intervir de qualquer membro. É esta a sua posição e 

agradece que a tome em devida conta. 

Quanto à questão do orçamento disse que há pouco ouviu o presidente da Câmara e ficou com uma dúvida 

porque lhe pareceu entender que, no que refere às verbas do OE, elas vinham a diminuir e perguntou se 

está errada a nota que tomou de que em 2013, do fundo de equilíbrio financeiro, mais o fundo social 

municipal e o IRS houve uma transferência no valor de oito milhões seiscentos e vinte e um mil novecentos 

e seis euros. No ano 2014 está prevista uma transferência de nove milhões novecentos e dezassete 

seiscentos e setenta e cinco euros e para o ano de 2015 aquilo que o OE inscreveu foi dez milhões 

quatrocentos e sessenta e nove euros, ou seja, temos aqui um encaixe de meio milhão de euros a mais, um 

crescimento na ordem dos 5,57%, daí não perceber o raciocínio de que têm vindo a receber menos porque 

perante os números que tem não lhe parece ser correto. 

No que refere às grandes opções do plano e orçamento disse estarem na presença de um documento que 

em nada difere dos anos anteriores. Tem uma introdução que é um autêntico panfleto político, com 

considerandos e elegendo como inimigo principal sempre o PS, mas já estão habituados, e no que respeita 

à atuação futura do município não há nada que contrarie aquilo que foi feito nos anos anteriores e que fez 

chegar o concelho a este ponto. 

Disse ainda que lhe resta a conclusão de que o PS teve o seu programa eleitoral e que foi sufragado dando 

à coligação CDU a maioria e que governa este concelho daí que é a única e exclusiva responsável pelo 

estado das coisas e pelo orçamento que vai aplicar, e optou por não entrar em detalhes sobre o que vai 

para aqui e para acolá porque não vale a pena, estariam a entrar numa guerra de números que não faz 

sentido. 

Concluiu afirmando que efetivamente o concelho da Moita é o concelho que, por habitante, recebe mais 

dinheiro do orçamento geral do Estado. 
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Sr. João Faim da CDU 

Transmitiu a posição da bancada da CDU sobre o Orçamento Municipal e GOP 2015 transcrita infra: 

“As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal da Moita para o ano de 2015, são 

condicionadas pela profunda e grave crise económica e social, que se abate sobre o povo português, em 

resultado de um quadro político e macroeconómico, subordinado ao memorando de entendimento subscrito 

em 2011, entre o governo português, à época liderado pelo PS e, pelos partidos que compõem o atual 

governo, PSD e CDS-PP. 

Esse memorando que significou um autêntico Pacto de Agressão e, a legislação produzida, aprovada pelos 

tais partidos, que o projeta para as próximas décadas, mesmo após o embuste da chamada “saída limpa”, 

tem servido para pôr em causa a Constituição da República e o Poder Local Democrático, para afundar a 

economia do país, retirar direitos sociais e poder de compra aos trabalhadores, lesar a autonomia política, 

administrativa e financeira das autarquias locais, ao mesmo tempo que possibilita o roubo da riqueza 

nacional e o enriquecimento ilícito e o benefício do grande capital. 

Neste contexto político de empobrecimento da população, de profunda crise económica e de regressão 

social, que se abateu sobre o país, são cada vez menos as funções sociais desempenhadas pelo Estado, 

consequência dos mais de 15 mil milhões de euros em cortes feitos na despesa pública só nos últimos três 

anos e por um brutal aumento de impostos em quase 10 mil milhões de Euros. 

São cerca de 3 milhões de pobres (27% da população), 1,4 milhões de desempregados (metade sem 

receber qualquer subsídio), pensões e remunerações mais baixas e menos investimento na educação, na 

saúde, na habitação, entre outros, ao passo que só os juros da dívida, daquela a que cinicamente 

chamaram “ajuda externa”, atingirão este ano cerca de 8 mil milhões de euros e vão continuar a aumentar 

(o OE 2015 tem uma verba inscrita de 8,2 mil milhões de euros de juros), é pago um montante anual 

elevadíssimo com as PPP’s, de mais de 1,3 mil milhões de euros.” 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Neste momento interrompeu o Sr. João Faim para questionar ao Sr. Presidente da Assembleia o porquê 

dos seus critérios agora serem diferentes, uma vez que o que está a ser dito não tem nada a ver com o 

orçamento municipal, mas quando estava a fazer a sua interpretação foi chamado à atenção. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Pediu ao Sr. Staline que não interrompesse se também não quer ser interrompido. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse que a posição do Sr. Presidente da Assembleia é percetível. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Perguntou ao Presidente da Assembleia se podia continuar e disse que gostava que a interpretação que 

alguns fazem da democracia seja com coerência e sempre. 

Retomou a leitura da posição da bancada da CDU: 

“Apesar do tal “fetiche” do governo pelo défice, este continua a aumentar (atingiu os 6,5% do PIB) a dívida 

pública também continua a aumentar (já atinge 134% do PIB), a produção nacional e o investimento 
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recuam, as privatizações ruinosas de empresas rentáveis (EGF e os resíduos, a AdP, a TAP, etc), o saque 

dos grandes acionistas, a fraude e a corrupção, são a causa das negociatas e escândalos, como os do 

BCP, BPP, BES/GES, PT, BPN (só este terá custado ao estado mais de 7 mil milhões de euros) e outros. 

A política de direita de sucessivos governos e as falsas soluções, assentes na alternância no poder entre 

PS, PSD e CDS-PP, têm conduzido o país ao empobrecimento, à sujeição ao Euro e aos grandes 

interesses do capital e ao declínio nacional. 

A esta política de direita não é alheio o ataque às autarquias, que tem sido seguido à décadas de forma 

mais ou menos declarada pelos governos do chamado “arco da governação” ou do bloco central. 

Acentuou-se, depois do caminho aberto pelo XIII Governo Constitucional, liderado por António Guterres do 

PS, o contínuo incumprimento das Leis de Finanças Locais, aprofundado pelos PEC (Planos de 

Estabilidade e Crescimento), que conduziram a uma diminuição ainda mais acentuada das transferências 

financeiras da Administração Central para as Autarquias Locais e à adoção de um conjunto de medidas 

legislativas que põem em causa a autonomia do Poder Local Democrático, visando a restrição da sua 

capacidade de ação em desrespeito pelas opções e decisões dos legítimos representantes autárquicos das 

populações. 

Destas medidas, destacam-se os golpes no exercício da democracia representativa e da democracia 

participativa, que significa a chamada “reforma da administração pública” com a extinção das 1.168 

freguesias, em que mais de 14 mil cidadãos deixaram de poder ser eleitos, de ter mandato democrático 

para falar pelas suas comunidades, pelos seus bairros, pelas suas terras, pela sua gente. 

São as competências impostas às autarquias locais, sem que existam as devidas compensações 

financeiras e o crescente subfinanciamento às autarquias, que advém da Lei das Finanças Locais, em vigor 

desde 2007, representando sucessivas reduções nas transferências do orçamento do Estado, 

sobrecarregando ainda mais as finanças da autarquia, contribuindo deste modo para a sua asfixia e perda 

de autonomia local. 

São também instrumentos implacáveis desta política de direita, a imposição da redução do número de 

trabalhadores das autarquias e as designadas Lei dos Compromissos e Lei dos Dirigentes, que são 

autênticos atentados à autonomia administrativa, técnica e financeira dos municípios, sendo verdadeiros 

garrotes à atividade municipal, tentando remetê-la à gestão de tesouraria e a um papel secundário da 

administração pública, retirando massa crítica e dirigente às autarquias. 

A recente publicação da Lei 53/2014 de 25 de agosto, que consagra o Fundo de Apoio Municipal (FAM), é a 

mais recente peça desta política, com repercussões negativas inevitáveis neste e nos Orçamentos para os 

próximos anos, agravando ainda mais a situação financeira dos municípios. 

Assim, mais de um milhão de euros serão retirados ao Município da Moita ao longo de sete anos e 

canalizados para o fundo de resgaste às autarquias sobre endividadas, situação que incumbia ao Estado 

resolver. Ao invés, o governo impôs que a resolução de um problema global de finanças públicas, fosse 

transferido para as autarquias, mesmo as que não estão em dificuldades e que, como no caso do Município 

da Moita, souberam gerir, com complexidade, mas com critério, os seus cada vez menos recursos. 

A proposta de Orçamento de Estado para 2015 prossegue nesta senda, impondo: 

- O agravamento do fosso entre o volume dos montantes transferidos e a regra geral prevista na Lei das 

Finanças Locais, aferida a uma percentagem da média dos três impostos que relevam para o cálculo do 

FEF e do FFF (para uma variação de 17% entre 2012 e 2013 do volume da receita do IVA + IRS + IRC, a 

variação proposta na alínea a) do artigo 85º é de 1,5%); 
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- Para lá do artifício da cláusula limite dos 5% (inaugurada com a LFL de 2007) que faz com que a 

transferência não seja fixada no valor que seria devido aos municípios, a Proposta de OE 2015 consagra 

ainda uma subavaliação do valor remanescente, de tal maneira que há municípios a perder mais de 10% 

desse montante; 

- A verba autónoma para transportes escolares (23 milhões de euros), já por si comprovadamente 

insuficiente para as necessidades, passa a estar diluída no Fundo Social Municipal (FSM); 

- Pelo segundo ano consecutivo insiste-se no incumprimento do que a Lei estipula sobre transferências para 

as Áreas Metropolitanas e para as Comunidades Intermunicipais (CIM), que se traduz num montante de 

mais de 5 milhões de euros; 

- Estabelece a consignação do crescimento do FEF resultante da LFL à realização da participação do FAM 

para a recuperação financeira municipal, e consolidação orçamental (dívida de médio e longo prazo e 

pagamentos em atraso); 

- Impõe novas restrições no domínio de recursos humanos, seja por via do controlo de admissões e 

procedimentos concursais, seja na valorização dos trabalhadores; 

- Consagra e alarga a prática de retenções arbitrárias, de que são exemplo os tetos de pagamento 

automáticos e arbitrários ao SNS; Retenção a favor da DGAL, de 0,1% do FEF; Por “violação” da redução 

em 10% do volume de pagamento a 90 dias não relevando para o efeito as dívidas pagas ao abrigo do 

PAEL; Por “violação” da não redução de trabalhadores; Pela “violação” das disposições sobre pessoal 

dirigente; Pelo incumprimento da renovação de contratos a termo. 

Apesar deste contexto de dificuldades o documento do Orçamento e GOP do Município da Moita para 2015, 

em compromisso com os trabalhadores e a população, assume a defesa do Poder Local Democrático e a 

realidade das seis freguesias do Concelho, assegura a prestação do serviço público municipal e mantém os 

compromissos assumidos pela CDU em áreas como a educação, a promoção da cultura e do desporto para 

todos, o apoio à atividade juvenil e ao associativismo, as infraestruturas, o ambiente e o desenvolvimento 

económico. 

Destacar assim: 

A construção da Escola Básica do 1º Ciclo do Bairro Gouveia, indo ao encontro das necessidades da 

população aí residente e do desiderato constitucional de uma escola pública de qualidade e que assume 

igualmente, por exemplo, o investimento nas redes de drenagem de águas residuais domésticas dos Bairros 

Central e Operário, no Penteado e Cabeço Verde, bem como serão ainda repavimentados e executados 

nesta sequência, os arruamentos em falta. 

Na área da educação, o Município da Moita dará continuidade ao programa de requalificação e 

modernização do parque escolar e à manutenção de programas de apoio aos alunos carenciados, através 

da comparticipação dos transportes, do apoio à aquisição de livros e material didático e do fornecimento de 

refeições. 

Nas áreas do desporto e movimento associativo, serão mantidas no essencial as atividades e programas 

municipais, sendo que a política municipal desportiva levará em consideração todas as áreas de prática 

desportiva existente no Concelho, promovendo e implementando soluções assentes no objetivo político de 

generalizar e democratizar o acesso à prática da atividade física e desportiva entre os cidadãos, 

promovendo o desporto para todos e fomentando hábitos de vida saudáveis. 

Em relação à cultura, a Câmara Municipal desenvolverá as parcerias estabelecidas nos últimos anos com 

diversas entidades (instituições, comunidade educativa, agentes culturais e artísticos, criadores e 
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movimento associativo) o que lhe tem permitido cumprir a missão de serviço público e desenvolver projetos 

de grande qualidade. 

Mantendo uma postura de valorização territorial, a Câmara Municipal aprofundará estudos e projetos já 

iniciados como o Programa Municipal de Percursos Pedonais e Cicláveis e os projetos de reabilitação 

urbana, nomeadamente: 

- O Programa Municipal de Percursos Pedonais e Cicláveis – cuja implementação será continuada através 

do alargamento da rede e infraestruturas de suporte às deslocações a pé e de bicicleta; 

- O Programa Municipal de Reabilitação Urbana|MOITA.2025 – em fase da elaboração do Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana “Alhos Vedros CENTRO” com a perspetiva de início dos trabalhos 

tendentes à delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana no aglomerado da Moita; 

- Os trabalhos de cooperação com os operadores de transportes públicos e entidades responsáveis pelas 

infraestruturas rodoviárias, reivindicando a reposição das carreiras eliminadas, sendo igualmente 

importante manter os grupos de trabalho com a CP, REFER e Estradas de Portugal, para uma gestão 

mais eficiente da Linha do Sado e respetivas estações, para uma melhor oferta de transportes para a 

população e para a criação de novas acessibilidades alternativas à ex-EN 11 (CREM/ER11-2). 

Na área do ambiente, será dada continuidade a iniciativas sobre agricultura biológica e compostagem, que 

abrangem a maior parte da comunidade escolar do concelho, estando previsto no programa municipal das 

hortas urbanas a sua implementação e requalificação, apostando-se num projeto-piloto de uma horta 

urbana no Vale da Amoreira, na qual serão assegurados os requisitos básicos para o seu desenvolvimento. 

Em 2015, a Câmara Municipal da Moita, em conjunto com diversos parceiros, continuará a definir e 

desenvolver intervenções de combate à pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das 

respostas sociais existentes ou criando novas que se ajustem às necessidades permanentes da população 

e que sejam encontradas através do desenvolvimento do trabalho comunitário em parceria, nomeadamente 

através da Rede Social. 

Num ano em que se prevê, uma ainda maior quebra económica, a Câmara Municipal continuará o seu papel 

ativo na dinamização e promoção do tecido empresarial local e dos agentes económicos, tendo como 

princípios a promoção das suas atividades e de ações ajustadas às suas necessidades específicas de 

forma a dotá-los de competências que lhes permitam desenvolver capacidades para fazer face a um mundo 

cada vez mais difícil e competitivo. 

Por último, mas não menos importante, sublinhar a aposta permanente na valorização do trabalho e 

dignificação dos trabalhadores da autarquia, quer com o investimento permanente na aquisição de novos 

fardamentos e equipamentos de proteção individual, nas instalações sociais, destacando-se balneários e 

refeitório e na modernização administrativa e operacional dos serviços. 

As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal da Moita para 2015, pese embora o 

contexto difícil do país, as muitas adversidades e condicionalismos, é uma proposta de confiança na 

população, na autarquia, nos seus trabalhadores, na alternativa política e na política alternativa, que urgem 

cada vez mais. 

São documentos de compromisso, de resistência e de não desistência de quem, com a população do 

Concelho, assumiu um projeto autárquico de desenvolvimento local e de participação cidadã. E por isso que 

os eleitos da CDU os votam favoravelmente.” 

 

Sr. Luis Morgado do BE 
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Começou por garantir “solenemente” que vai falar sobre o orçamento, embora sucintamente. Se não fosse 

da Moita e tivesse cá chegado agora naturalmente gostaria do orçamento e, mesmo assim, não desgosta. 

Nas circunstâncias em que vivem ele tem garantido aqui o elementar, vão ter Câmara, vão ter serviços 

públicos, e ainda por cima com algumas obras que o entusiasmam como a do Cabeço Verde, do Penteado 

e da escola em Alhos Vedros. Acontece que, mesmo assim, não se anima tanto quando lê a introdução. 

Arriscando fazer uma comparação mal comparada a verdade é que ainda há bem pouco tempo discutiram o 

REOT que todos conhecem e, embora subjacente áquilo esteja um Plano Diretor que, para si, foi sempre 

deslumbrado e não é mais do que uma estratégia deslumbrada, exatamente porque hoje não serve para 

nada, e daí que muitas das vertentes indiquem que o concelho está numa situação desgraçada. Isso, 

naturalmente, alimenta os discursos e as análises do PS, mas a si não o entusiasmam nem alimentam as 

suas análises, porque sabe como é que era este concelho e como é que ele ficou em consequência das 

políticas dos alternantes, mas há muita coisa que devia ter sido feita e não foi. 

Por exemplo, quando leem a introdução até parece que estão numa estrutura perfeitíssima, faz de conta 

que não há seis freguesias, uma quantidade enorme de pessoas eleitas, uma assembleia municipal, uma 

câmara municipal e oitocentos trabalhadores, tudo é perfeito. Ora, não é bom um orçamento ser 

apresentado desta maneira, nem corresponde. 

Disse que se vai abster mas, se isto estivesse desligado, se calhar votava contra num e votava a favor no 

outro, mas isto vota-se junto e foi esse o “trinta e um” que arranjaram, porque bastava dar a mão à 

palmatória. Será que aqui se acertou sempre, com oitocentos trabalhadores será que toda esta gente 

acertou sempre? Isto é um primor, será que é assim? Tudo é culpa dos terceiros? É claro que as grandes 

responsabilidades são deles, é verdade, porque se não tiver dinheiro para pagar o IMI não vai 

responsabilizar a Câmara, eles é que o tramaram e isso é tido verdade. Mas será que é tudo perfeito, será 

que isto deve ser assim? Para si esta introdução e as notas explicativas são, nem mais nem menos, que um 

texto de “impingência” para um orçamento que não o merecia. 

Concluiu dizendo que é esta a sua análise e é esta a justificação para a sua abstenção que se irá verificar e 

que, como disse, falou somente sobre o orçamento. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Sobre o orçamento disse querer registar que teve o cuidado de perceber todo o tempo utilizado na 

intervenção da bancada da CDU, porque se deu ao “luxo” de o cronometrar, e só um terço de todo esse 

tempo é que foi sobre estas grandes opções do plano. Agradeceu, no entanto, toda a explanação sobre a 

atualidade ou até mesmo sobre o próximo orçamento de estado, este do país. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por dizer que se esqueceu de referir uma coisa de relevo que é o facto do orçamento municipal 

não propor qualquer alteração às taxas e tarifas em vigor no município, ou seja, para 2015, à semelhança 

do que já aconteceu em 2014, não vão atualizar, leia-se “aumentar”, taxas e tarifas. 

Sobre as transferências do OE lembrou que, como a maioria ouviu e quem não ouviu poderá ler depois na 

ata, teve o cuidado de explanar as frações que variavam e como variavam, umas diminuindo, outras 
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aumentando, mas referindo que o saldo de 2015, relativamente a 2014, era de mais quinhentos e cinquenta 

e dois mil euros e referindo também que era um saldo fictício porque, em simultâneo com este aumento das 

transferências, há um conjunto de retenções na fonte que ultrapassam este valor. 

Para terminar disse que o que lhe ocorre, quase sempre, nestas discussões é aquela famosa frase atribuída 

a “Galileu Galilei” quando o condenaram que é “e pur si muove”, ou seja, estavam a obrigá-lo a dizer uma 

coisa mas na verdade a terra movia-se, e aqui é a mesma coisa, é que o discurso da desgraça deste 

concelho que sistematicamente aqui é feito depois é contraditado com a realidade, porque efetivamente o 

concelho move-se, efetivamente têm vindo a avançar e avançaram um caminho imenso nestes quarenta 

anos em relação às infraestruturas e às condições de vida do nosso concelho e, portanto, a realidade 

objetiva é que, até mesmo naqueles aspetos em que efetivamente têm reconhecido atrasos, e o caso do 

saneamento é uma dessas evidências e por isso ainda vão fazer o investimento mas, ainda assim, as 

médias de atendimento do serviço às populações estão nos limites superiores do país, ou seja, estão acima 

da grande parte do país, mesmo apesar destas insuficiências. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor da CDU; 

dez votos contra sendo oito do PS, dois do PSD; duas abstenções do BE. 

 

Declaração de Voto do BE apresentada pelo Sr. António Chora 

“Esta sessão da Assembleia Municipal 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 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 arrastaram o país, 

com politicas 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 

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. 

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. 
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Defendemos que deveriam ser revistas as previsões de gastos “supérfluos” em publicidade, bem como nos 

combustíveis e comunicações, canalizando estas poupanças para a componente social, priorizando a 

habitação social e a supressão de carências de bens elementares à vida, para os mais desfavorecidos do 

Concelho. 

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

de um projeto 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 perspetiva 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 cum uma abstenção, as Grandes Opões 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.” 

 

Declaração de Voto do PS apresentada pelo Sr. Luis Chula 

Começou por dizer que assistiram ao Sr. João Faim a ir ao café “Fragata” passando primeiro pelo Barreiro: 

“As Grandes Opções do Plano e o Orçamento são dos documentos mais importantes da gestão municipal 

que baixam a esta Assembleia para votação. 

Os presentes documentos são da exclusiva responsabilidade do Executivo PCP/CDU, dado uma vez mais, 

os Vereadores da Oposição não terem sido chamados a colaborar na respectiva execução e ainda por não 

terem sido levadas em linha de conta as Propostas que apresentaram em alternativa no momento da 

aprovação em Reunião de Câmara, as quais iam ao encontro da economia das famílias do município, num 

momento em que se debatem com uma austeridade cruel e devastadora das finanças da população e do 

pequeno comércio. 

A isto, a maioria PCP/CDU responde da mesma forma que o governo: precisamos de dinheiro e quem tem 

de o pagar são os munícipes, ao fim ao cabo, os trabalhadores, os reformados e pensionistas e os 

pequenos industriais e comerciantes que habitam ou operam no concelho. 

Que contraste com o discurso do PCP quando avalia as mesmas questões a nível nacional. 

Que contraste com a palavrosa e panfletária prosa que plasmaram no Enquadramento do documento em 

apreço, onde uma vez mais nos brindam com páginas carregadas de exacerbada carga política de cariz 

partidário e dogmático, elegendo o PS como destinatário das maiores críticas, confundindo a documentação 

oficial da Câmara Municipal com um panfleto politico-partidário. 

Pena é que as energias despendidas nestas atitudes não sejam aplicadas em encontrar soluções que 

promovam o concelho da Moita e os seus munícipes. 

Quanto ao conteúdo deste documento e às ideias que o suportam, revelam que o Executivo “mono-color” da 

Câmara da Moita, não aprende com os erros que durante quase 4 décadas de poder municipal tem vindo a 

cometer. 

Seria expectável que na posse e à luz do 1º. Relatório de Estado do Ordenamento do Território do 

Município da Moita (REOTMM-I), que aqui foi discutido há cerca de 5 meses, manifestassem agora uma 
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inversão da tendência desastrosa com a qual arrastaram o Concelho da Moita para o último lugar da 

Península de Setúbal. 

Ao fim de 38 anos de o poder municipal estar nas mãos do PCP, o dito Relatório elaborado por esta 

Câmara Municipal revela e coloca preto-no-branco, aquilo que o Partido Socialista tem vindo a afirmar ao 

longo dos anos em relação ao Município da Moita: 

- Que “é um espaço geográfico periférico e marginal em relação aos polos mais dinâmicos da 

Península de Setúbal”; 

- Que “comparativamente com outros concelhos da AML o concelho da Moita apresenta um conjunto 

de carências ao nível de infraestruturas e de equipamentos colectivos que o tornam pouco 

atractivo para extractos sociais médios e médio-alto ou para empresas com exigências de 

qualidade urbana e ambiental”; 

- Que “é o concelho com a maior percentagem de habitantes a recorrerem ao Rendimento de 

Inserção Social”, ou seja 8 por cento do total da população; 

- Que a taxa de natalidade é a mais baixa da Península de Setúbal e se situa muito abaixo da média da 

Área Metropolitana de Lisboa, justificando que tal: “estará … relacionado com o contexto 

socioeconómico débil, mas também com uma oferta escassa e onerosa em termos de 

equipamentos de apoio à maternidade (creches)”; 

- Que possui “a percentagem mais baixa da AML de indivíduos com o ensino superior, apenas 7,18% 

para uma média de 16,52% da AML e de 11,85% da AML Sul” onde nos enquadramos; 

- Que teve uma enorme perda de empresas “mais uma vez pela debilidade da estrutura económica 

do concelho e a sua fraca resistência a factores adversos”; 

- Que quanto ao Índice do poder de compra da população, o concelho da Moita é: “claramente o 

concelho com o mais baixo índice entre todos os concelhos da AML, ou seja de 81,4 para uma 

média de 134,2 em toda a AML (8 concelhos da Península de Setúbal e 10 concelhos da zona de 

Lisboa), e quase metade do índice do conjunto dos concelhos da AML Norte (145,3).” 

Em resumo, somos o concelho mais pobre e mais frágil. 

Acabámos de citar o referido Relatório, que, repetimos, foi executado por esta Câmara Municipal há quase 

meio ano. 

E que soluções se encontram nas Grandes Opções do Plano para contrariar este estado de coisas? 

- Apenas a repetição exaustiva de igual documento de anos anteriores. 

Nada de novo. 

Falta-lhe rasgo, falta-lhe alma e coragem para inverter este caminho e posicionar o nosso concelho no lugar 

que merecemos. 

A nós cidadãos do concelho é-nos pedido um esforço colossal no financiamento dos gastos decididos pela 

Câmara Municipal através das Taxas que nos cobram. 

Quanto a dívidas, à banca, desde 2001 que se somam 30 milhões dos quais ainda faltam liquidar 16 

milhões de euros. Destes, pretende o Município liquidar no próximo ano 2 milhões e meio ou seja cerca de 

40 euros diários por habitante, enquanto a Câmara fica com um compromisso diário de 7.062 Euros. 

Argumentam com o facto de os governos enviarem pouco dinheiro para as autarquias, e aqui podemos dar 

razão. Contudo, o concelho da Moita é, no conjunto dos da Península de Setúbal, o que mais recebe por 

habitante tendo como origem o Orçamento Geral de Estado. 
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É pois, também aqui na Moita, necessário, um novo paradigma de governação, que nos retire do lugar onde 

estamos e que nos devolva o orgulho de nos podermos colocar a par dos concelhos vizinhos. 

O PS apresentou aos seus eleitores um Programa com o qual pretendia inverter esta situação. 

- que melhoraria as condições de Vida das famílias; 

- que aproveitaria e dinamizaria as potencialidades e recursos existentes no território; 

- que criaria mais empresas e mais emprego; 

- que reabilitaria e melhor aproveitaria o edificado e as infraestruturas existentes; 

- que dignificaria o espaço público, com mais circuitos pedonais entre localidades e mais ciclovias; 

- que integraria efectivamente a frente ribeirinha na vida do concelho potenciando este recurso natural; 

- que cuidaria do ordenamento viário, com  melhores transportes públicos e sua racionalização; 

- que revitalizaria os espaços verdes e melhoraria a eficiência energética. 

Coube ao PCP/CDU ser escolhido democraticamente pela população, e hoje aqui, nos apresenta o 

documento em questão. 

Era outro o nosso Projecto, eram outras as nossas opções, seriam outras as nossas Opções do Plano e 

outro o nosso Orçamento para 2015. 

Por tudo isto os membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita votaram contra as 

Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal da Moita para o ano de 2015.” 

 

 

6 – Alteração aos Estatutos da AIA 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções, em reunião da Câmara Municipal realizada 

em 05/11/2014: 

 

“A AIA - Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal - é uma Associação de Municípios de 

Fins Específicos, pessoa coletiva de direito público, constituída por escritura pública a 29 de Abril de 2008, e 

que tem por objeto a realização de interesses específicos comuns aos Municípios que a integram – 

Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal - em matéria de captação, 

transporte adutor e abastecimento de água ”em alta”. 

A Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, veio estabelecer um novo regime jurídico do associativismo 

autárquico, obrigando a um conjunto de ajustamentos às novas exigências legais por parte das várias 

entidades abrangidas, como é o caso da AIA. 

A proposta de alterações aos estatutos foi aprovada pelo Conselho Diretivo da AIA em 27 de junho de 2014, 

cabendo agora aos municípios associados preceder à aprovação, conforme estipula a alínea e) do n.º1 do 

artigo 8º dos Estatutos da AIA. 

Nesta conformidade propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere aprovar, para submissão à 

Assembleia Municipal, a proposta de alteração dos Estatutos da AIA.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Começou por dizer que a AIA é uma associação intermunicipal que tem por ambição consolidar um sistema 

regional de captação e abastecimento de água em alta aos municípios que a integram, na sequência de 

projetos e estudos que têm mais de vinte anos, e que apontam para a mais-valia que seria para a região e 

para os nosso cidadãos ter um sistema regional que integrasse os diversos sistemas municipais. 

A alteração aos estatutos proposta visa a adaptação ao regime legal, perante as diversas leis que vêm 

sendo publicadas e que determinam ajustamentos no seu enquadramento, ainda que não alterem o 

conteúdo mas apenas as referências legais. Aquilo que é mais substantivo é um aumento da 

comparticipação de todos os municípios, que tem por objetivo atualizar os estudos técnicos e o estudo de 

viabilidade económico-financeiro que já têm alguns anos para permitir que estejam preparados para 

concorrer no caso, como esperam, de o quadro comunitário e os fundos de coesão venham a abrir a 

possibilidade de candidaturas para investimentos neste âmbito, de captação e abastecimento de água. 

Informou ainda que esses estudos são feitos externamente, porque a associação tem apenas um técnico e 

uma funcionária administrativa, e daí ser pedido este esforço de aumentar a comparticipação, este ano, a 

todos os sete municípios que a integram. 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. João Faim da CDU 

Antes de falar sobre o assunto em apreço não quis deixar de louvar a benevolência do Sr. Presidente da 

Assembleia para com a bancada do PS, porque esteve a ler uma posição política da bancada da CDU e foi 

interrompido pela Mesa, para além de ter sido interrompido pelos “democratas” da Assembleia, e dizer que 

não aceitam ter tratamento diferente daquele que é dado a outras bancadas, bem como deixar o seu 

vincado protesto pelo facto de ter sido interrompido pela Mesa. 

Continuou dizendo que, contrariamente áquilo que alguns arautos da desgraça do concelho da Moita dizem 

e que, sistematicamente copiam as mesmas frases ano após ano, esta proposta mostra bem que o 

concelho da Moita está inserido numa área metropolitana e que está inserido numa região, ainda que, 

naturalmente, aquilo que se passa no concelho da Moita não seja indiferente àquelas que são as decisões 

que os partidos do arco da governação tomam quando no governo e as posições contrárias que vão 

tomando, e a verdade é que a associação intermunicipal da AIA é um bom exemplo daquilo que é a 

associação dos municípios e da cooperação entre os municípios para combater aquilo que são políticas 

centrais, nomeadamente privatizadoras, usurpadoras daquilo que são competências municipais, como é o 

caso do abastecimento de água e saneamento. Curiosamente, o único município que não faz parte desta 

associação intermunicipal da água na região é o município do Montijo e aí sim parece haver uma ilha de 

alguém que, ou porque não quer cooperar, ou porque não sabe democraticamente estar junto dos outros 

municípios na defesa das populações e na defesa daquilo que é um bem público que é a água, ou porque 

implicitamente não está interessado nessa posição firme e resistente entre os municípios contra aquilo que 

é a política privatizadora do governo relativamente à água, ou porque pelos vistos está mais interessado 

nas privatizações, nomeadamente que as Águas de Portugal avancem, e não colabore naquilo que são os 

estudos, os projetos e as opções sérias que a AIA tem feito ao longo do tempo bastando, aos menos 
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informados, consultar o site da AIA que, tal como já foi aqui referido, com muito poucos elementos técnicos 

consegue ter um trabalho muito meritório que merece o aplauso e o louvor de todos. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezoito votos a favor sendo 

dezassete da CDU, um do BE; um voto contra do PS; oito abstenções sendo sete do PS, uma do PSD. 

 

 

7 – 2ª Revisão ao Orçamento e GOP 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 24/09/2014: 

 

 

“As modificações aos documentos previsionais agora propostas decorrem da necessidade de considerar 

dois novos projetos no atual Plano de Plurianual de Investimentos de forma a dar início, ainda no corrente 

ano, aos procedimentos de concurso associados a cada um dos projetos. 

Nesta medida, as rubricas a criar no Plano Plurianual de Investimentos são: “Ampliação da EB1/JI nº2 Alhos 

Vedros” e “Rede de Águas Residuais do Penteado”, com dotações orçamentais de € 2.500 cada, com vista 

a fazer face a despesas administrativas com o desenvolvimento dos procedimentos. 

As rubricas em referência estão consideradas na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

o ano de 2015, com as dotações necessárias à execução dos respetivos investimentos. 

Assim, proponho a revisão aos documentos previsionais com o fundamento acima enunciado e em 

conformidade com os mapas que se anexam. 

Mais proponho, o posterior envio à Assembleia Municipal para aprovação.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Informou que esta revisão propõe apenas a criação de duas rúbricas no orçamento, uma para a ampliação 

da escola básica e jardim de infância nº2 de Alhos Vedros, a outra para a rede de águas residuais do 

Penteado para permitir, como há pouco referiu, que até ao final do ano sejam iniciados os procedimentos 

dos concursos para a execução destas duas obras. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e sete votos a favor 

sendo dezassete da CDU, oito do PS, um do BE, um do PSD. 
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8 – Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 

 

A proposta infra foi aprovada por unanimidade em reunião da Câmara Municipal realizada em 05/11/2014: 

 

“Considerando que: 

1 - As atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos, pelos feirantes, vendedores ambulantes, 

agricultores e no comércio tradicional e local funcionam como polos de importantes trocas comerciais e 

de criação de emprego; 

2 - O agravamento dos problemas económico-sociais, intimamente ligados às diferentes políticas 

governamentais, tem tido repercussões nefastas nas atividades realizadas nos mercados municipais 

fixos, nas feiras e no comércio tradicional e local do concelho da Moita; 

3 - Constata-se uma dificuldade crescente dos diferentes empresários em honrar os seus compromissos, 

incluindo as taxas de utilização, ocupação dos espaços de venda e de ocupação do espaço público;  

4 - Durante os anos 2013 e 2014, a Câmara Municipal pretendeu incentivar e incrementar as atividades 

desenvolvidas nos mercados municipais fixos, nas feiras e no comércio tradicional e local;  

5 - O incentivo referido no ponto anterior verificou-se através de diversas propostas de redução de taxas, 

submetidas à Assembleia Municipal, a saber: 

a) Redução em 30% do valor das taxas de utilização das lojas previstas na alínea a) do n.º 1 e nas 

alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 44.º e redução em 40% do valor das taxas de utilização das bancas 

previstas na alínea b) do n.º 1 e nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 44.º da Tabela de Taxas anexa 

ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, a vigorar nos anos 2013 e 2014, através de 

proposta aprovada pela Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 6 de fevereiro de 2013, e pela 

Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 22 de fevereiro de 2013; 

b) Redução em 20% do valor das taxas de utilização dos lugares de venda previstas nos n.ºs 1 a 4 do 

artigo 41.º da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, a vigorar a 

partir do mês de outubro de 2013 e durante o ano de 2014, através de proposta aprovada pela 

Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 7 de agosto de 2013, e pela Assembleia Municipal, 

em sessão realizada no dia 3 de setembro de 2013; 

c) Redução em 50% do valor das taxas de ocupação de espaços públicos previstas no n.º 2 do artigo 

20.º e no artigo 23.º da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, a 

vigorar durante o ano de 2014, através de proposta aprovada pela Câmara Municipal, em reunião 

realizada no dia 18 de junho de 2014, e pela Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 27 de 

junho de 2014. 

6 - A conjuntura económico-financeira não registou sinais de desagravamento, pelo que, continua a existir 

uma necessidade premente em incentivar as atividades desenvolvidas nos mercados, nas feiras e no 

comércio tradicional e local, pelo que, se considera necessário a manutenção das reduções supra 

mencionadas. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere: 

• Ao abrigo das alíneas k) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-C/2013 de 01 de novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de 

novembro, submeter à Assembleia Municipal da Moita para efeitos de aprovação, ao abrigo do artigo 241.º 

da Constituição da República Portuguesa, das alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 114.º a 119.º do Código do Procedimento Administrativo, do 

artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e 

pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, dos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-B/2013 de 01 de novembro e alterada pelas Lei 

n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro e Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, a alteração ao Regulamento de 

Taxas do Município da Moita, em anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante. 

Anexo: Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que esta proposta pretende apenas a prorrogação, por mais um ano, das medidas de redução de 

taxas que tomaram nos dois anos anteriores em que, face à situação de crise que se vive, a Câmara decidiu 

reduzir as suas taxas nos mercados, nas lojas e também algumas relativas à ocupação de espaços 

públicos, medidas estas de carácter transitório que vigoraram em 2013 e em 2014 e que se pretende 

manter uma vez que a situação económica do país não melhorou. 

 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Quis apenas informar a Assembleia que, em complemento a esta proposta, os vereadores do PS 

entregaram um posicionamento e uma adenda com algumas propostas e estão a aguardar que a Câmara 

se pronuncie sobre esse mesmo documento. 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Disse que lhe apraz registar a vontade deste executivo em facilitar as dificuldades que os nossos feirantes 

têm e que certamente terá a sua aprovação. Não lhe apraz registar que uma coisa que vai ser aprovada 

hoje já tenha sido vaticinada através do site da Câmara Municipal como uma coisa que já estava feita, pois 

esperava que esse registo aparecesse depois da Assembleia Municipal se pronunciar, não antes. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e seis votos a favor 

sendo dezassete da CDU, sete do PS, um do BE, um do PSD. 

 

 

9 - Atos da Câmara 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia fazer uma apresentação. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Informou que o Município este ano foi novamente distinguido com o selo de qualidade de bons serviços no 

abastecimento de água, tendo sido um dos quatro municípios da região com essa distinção. 

Comentou a abertura de concursos para o “Portugal 2020” que foi aqui referida é uma abertura 

estranhíssima, é uma inovação ao longo de todos estes anos em que existem quadros comunitários, porque 

foram feitos avisos de abertura de concursos sem estarem ainda aprovados os planos operacionais, quando 

são estes que vão regular as candidaturas e a utilização dos fundos e não estão ainda aprovados, nem pelo 

governo português, nem por Bruxelas, mas já foram abertos concursos para pré-candidaturas que é uma 

inovação absoluta, mas aquilo a que já estão habituados ao longo destes últimos três anos são inovações. 

 

 

Colocado o relatório à discussão Intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Morgado do BE 

Começou por dizer que, como cidadão e como desta Assembleia, lhe custa ver os caixotes virados e não os 

endireitar, o que tem sucedido amiudadas vezes na vila, nomeadamente no Bairro São Sebastião. Pensa 

que deve ser caro e arriscado montar aqueles varões de inox protetores dos contentores do lixo, mas deve 

haver outras soluções mais baratas, como por exemplo em tubos metalizados de polegada e meia, mesmo 

feitos na oficina da Câmara, porque existem zonas em que os caixotes do lixo, com muito pouco vento, 

andam sempre virados. 

Mais disse que tem vindo a observar que a Moita com as chuvas, mesmo que não seja muita, e com as 

suas características tem estradas que estão completas de água, mesmo que rasas. Ora, devido às 

alterações climatéricas, à crescente pluviosidade que se tem vindo a verificar logo a partir do Outono, e já 

há mapas que o indicam, era interessante que os técnicos percorressem alguns locais do concelho, os mais 

problemáticos, no sentido de se procurar estudar uma hipótese, algum formato, para que algumas sarjetas 

junto ao tapete das respetivas estradas possam vir a escoar porque se a drenagem for feita também se 

poupa a estrada, poupa o pavimento. Deve ser feito algum esforço nesse sentido porque existem zonas que 

justificava um outro tipo de drenagem para que as águas não ficassem paradas ou a correr pela estrada. 

Em relação ao relatório disse querer deixar registado um protesto porque não está de acordo que os 

roteiros às freguesias sejam enunciados no quadro do projeto “Reforçar a Democracia, Preparar o Futuro”, 

até porque a Câmara é representada em resultados eleitorais, onde oito vereadores foram eleitos, e aqui 

trata-se de uma iniciativa que não representa a Câmara. É porventura uma louvável iniciativa do ponto de 

vista autárquico mas é exclusivamente partidária, logo não deve constar aqui. Esta é a visão que tem da 

democracia e mais, da representatividade da Câmara, porque oito eleitos correspondem a cerca de vinte mil 

votos, ora para aqui constar estariam lá os oito e todos os eleitores estariam representados, mas apenas 

cinco dirigem todo esse processo, os outros não são vistos nem achados, logo discorda que uma iniciativa 

exclusivamente partidária possa vir anunciada no relatório de atividades do Município. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Em primeiro lugar falou da questão abordada sobre a conservação das vias municipais e a questão da 

drenagem, tendo apontado um troço que se situa junto à Escola Profissional da Moita que está em péssimo 

estado e que quando chove fica quase intransitável. Apesar de saber que já houve inúmeras intervenções 
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por parte dos serviços municipais está ali de facto um problema de drenagem que enquanto não for 

resolvido vai continuar a acontecer, não chegando apenas a questão da pavimentação. 

Em segundo lugar congratulou-se com a execução da obra, já há muito ansiada e que está a decorrer, que 

são os arranjos exteriores na envolvente à praça de touros. Sabe que se trata de uma obra que parecendo 

simples é complicada mas, ainda assim, está a avançar, o que é uma boa notícia e um excelente trabalho. 

Por último, reportando-se ao relatório, porque não sabe se toda a gente lhe presta a devida atenção, disse 

tratar-se de um documento muito meritório e muito bem elaborado, que plasma muito bem toda a riqueza e 

toda a imensa atividade municipal que é feita e é um documento que, por si, é um presta-contas a esta 

Assembleia e é um presta-contas do trabalho feito que deve ser divulgado junto de toda a população. 

 

Sr. José Pereira da CDU 

Fez uma observação sobre o estado de degradação a que chegou o cemitério do Vale da Amoreira, porque 

em ano de muita chuva, com muitas valas rompidas pela água que põem em causa a segurança das 

pessoas que lá vão, existem muitas campas rasas sem identificação numérica. Sabem que com a redução 

de pessoal e a incapacidade de contratação é complicado e difícil mas, se possível, deviam tentar minimizar 

esta degradação. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Saudou a autarquia pelo trabalho que tem vindo a realizar na Rua Ary dos Santos, requalificando aquela 

zona e permitindo que os cidadãos tenham melhores condições de vida e de acesso às suas habitações, 

facto que muito os orgulha por terem relatado aqui na Assembleia Municipal essa situação e agora estar a 

ser intervencionada. 

Questionou, em virtude de já ter sido referida aqui a questão das inundações que têm vindo a ter lugar no 

concelho, o que está a ser feito relativamente ao plano de drenagem, se existe e em que pé está. 

Perguntou aos vereadores do executivo com pelouro como é que se sentiram na última reunião pública ao 

irem à biblioteca municipal e verificarem que o equipamento da sua alçada era o único que estava 

vandalizado, quando os prédios na envolvente tinham as fachadas exteriores devidamente pintadas e 

limpas, sem grafitis, enquanto o edifício da sua responsabilidade está naquele estado há um largo período 

de tempo sem que a autarquia tenha atuado com exceção da pintura na entrada, sendo que não entende o 

porquê de ter pintado a entrada e não ter pintado o resto. 

Por último disse gostar de saber quando é que o executivo prevê que os vereadores da oposição possam 

ter um lugar no boletim municipal, para dar a conhecer o que fazem e o trabalho que desenvolvem junto da 

população. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Referiu a visita feita pela Câmara ao Parque Municipal da Moita porque fez um convite diretamente ao Sr. 

Presidente e a visita realizou-se. Apraz-lhe registar que, após essa visita, estão a ser feitas algumas 

intervenções no sentido de melhorar a qualidade do Parque. 

A questão que colocará em seguida parece abusiva ou provocatória mas não é, pelo que a colocará com a 

máxima seriedade. Na parte de baixo do Parque adjacente à estrada existe uma zona que, segundo os 

próprios funcionários, está abandonada há cerca de cinco ou seis anos, pelo que sugeriu que nessa zona 

que não é muito grande fossem plantados alguns legumes, até por uma questão de imagem porque uma 
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coisa é ter ali couves, ou cenouras, ou nabiças, outra coisa é ter erva, porque não só melhorava o aspeto da 

zona como dava a possibilidade de serem consumidos, até no próprio refeitório municipal, sendo que essa 

riqueza deverá ser cada vez mais impulsionada no país. 

Por outro lado, disse que lhe apraz registar a política que está a ser seguida de redução das dívidas do 

concelho, como foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara, no sentido de que esta tendência para baixar o 

endividamento é uma política para continuar, porque para si é uma confusão enormíssima que quando saiu 

da Câmara deixou onze mil euros em caixa e uma dívida de vinte e oito mil e, ao longo dos anos, essa 

dívida tem vindo a avolumar-se e avolumar-se, pelo que acha extremamente interessante que estejam 

agora a assistir à redução da dívida, o que espera bem que continue. 

 

Sr. José Moura do PS 

Disse que, como condutor que é, quer chamar a atenção para uma série de situações sobre as passadeiras. 

Começando pela zona do mercado da Baixa da Banheira disse que nos dias em que ele se realiza as 

pessoas entram pelas passadeiras e pensa que estas mereciam uma outra sinalização, talvez algum 

desfasamento, porque pensa que as passadeiras não deviam atravessar as duas vias de forma retilínea, 

devia haver um desvio em que as pessoas entravam primeiro no passeio e isto por se tratar de uma via com 

muito tráfego. O mesmo sucede um pouco mais à frente junto ao “Continente” de Alhos Vedros, em que as 

pessoas entram e a viatura que vai na faixa mais à direita para, a que vai na faixa mais à esquerda passa e 

ao longo do dia existem várias situações em que as pessoas são obrigadas a parar no meio da estrada para 

passar um apressado que ultrapassa. Trata-se portanto de uma questão de sinalização e de uma questão 

sobretudo da passadeira não ser retilínea, ou seja, é retilínea a atravessar uma via mas depois a pessoa ter 

de fazer um desvio para entrar na passadeira da outra via, porque é assim que mandam as regras, e pensa 

que é uma obra relativamente fácil de executar. 

Outra situação que já tem merecido da parte da autarquia alguma atenção é a passadeira junto aos correios 

de Alhos Vedros que é problemática, todos os dias há ali travagens, já teve iluminação que não sabe se 

neste momento está a funcionar para a tornar mais visível, mas o certo é que é uma armadilha que está ali, 

sendo que quem a utiliza são essencialmente pessoas de idade, pelo que é preciso muita atenção e 

merecerá da parte das pessoas competentes uma solução mais adequada ao perigo daquela via. 

Chamou ainda a atenção para a passadeira junto à bomba de gasolina de Alhos Vedros que é muito 

utilizada pela miudagem, porque os semáforos não devem estar bem regulados e acende de repente 

porque quando se vê o amarelo o encarnado cai logo a seguir, e muitas das vezes não dá tempo para parar 

pelo que passam no encarnado sendo que, no entretanto, já há pessoas na passadeira. 

Alertou também para a passadeira que serve a Escola Secundária da Moita que é utilizada sobretudo por 

jovens e que merece uma outra sinalização mais visível, merece iluminação, e no inverno com tempo de 

chuva é praticamente invisível porque a sinalização está muito em cima. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder às questões apresentadas. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que houve alertas para questões que serão acompanhadas, que fazem parte do trabalho e do dia-a-

dia do município mas que, naturalmente, não está tudo feito, nem em relação à conservação de 
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passadeiras, nem em relação à colocação das guardas dos contentores que é um processo que se tem 

vindo a fazer ao longo dos anos e que não está ainda completo mas está em curso. 

Sobre as vias disse estarem identificadas e que existe um conjunto de vias que já estão deterioradas e que, 

como já teve oportunidade de referir, a partir de 2013 voltaram a ter capacidade para intervir ao nível de 

repavimentações, e não apenas o tapar buracos como sucedeu durante algum tempo, e têm uma lista de 

prioridades que têm a ver não exclusivamente com o estado da via mas também com a intensidade de 

utilização que a via tem, porque existem vias ponde passam poucas pessoas ou viaturas com um estado 

mais degradado do que eventualmente outras nos centros das vilas onde passa muita gente e o impacto da 

via estar em mau estado é maior, e essas tiveram prioridade. Disse que a via para a qual foi feito o alerta 

está naturalmente elencada e é de facto uma situação difícil em tempos de chuva mas não pode garantir 

que consigam fazer a sua reparação em 2015. 

Sobre a envolvente à praça de touros disse que a obra está a decorrer, que os arranjos vão ser feitos de 

forma faseada sendo que estão na primeira, e outras se seguirão. 

Sobre o cemitério do Vale da Amoreira disse ser um problema complicado que têm há muitos anos porque o 

terreno é argiloso, é muito difícil de manter e de trabalhar, e com tempo de chuva a situação agrava-se. Em 

função das circunstâncias tiveram de deixar de utilizar regularmente o cemitério, sendo que ele hoje em dia 

mantém as campas que tinha e só são feitas inumações em sepulturas perpétuas porque é um terreno 

complicado. Só conseguem repor ali alguma normalidade quando as chuvas param ou abrandam porque o 

terreno fica praticamente impossível de se intervir. 

Quanto às questões da drenagem disse que são acompanhadas, os sistemas de drenagem estão a 

funcionar em pleno ainda que existam alguns pontos críticos sempre que as chuvas são mais intensas que 

está identificados e não têm solução fácil ou não têm solução de todo, porque tem a ver também com o 

facto de estarem, nalguns casos, abaixo do nível da maré., mas vão acompanhando e, exceto em situações 

de chuvas muito intensas, não existem problemas regularmente. 

No que concerne à biblioteca do Vale da Amoreira disse que a fachada é pintada com muito maior 

regularidade do que qualquer das outras mas, infelizmente, aquele espaço lateral é usada para 

concentração de jovens, de crianças, para jogos de futebol e as pichagens na parede, os grafitis, são muito 

frequentes daí não conseguirem repor a pintura á mesma velocidade que ela é danificada. 

Quanto ao boletim municipal disse que este retrata a atividade do Município, da Câmara e dos seus eleitos, 

não é, não foi até agora e não será no futuro um espaço de expressão de opiniões partidárias. 

Sobre o Parque Municipal da Moita disse que estão a intervir e que é para isso que serve o projeto 

“Reforçar a Democracia, Preparar o Futuro” nas suas diversas vertentes, seja o “Roteiro das Freguesias” 

seja os roteiros das diversas atividades, vão aos locais, acompanham, vêm in loco os problemas, discutem 

in loco as possibilidades de intervenção que têm e intervém onde podem. É para isso que esta atividade 

serve e, naturalmente, não podia deixar de ser refletido no relatório que é entregue à Assembleia Municipal 

porque é uma atividade da Câmara, dos eleitos da Câmara e do Presidente da Câmara que é quem 

representa o Município em todas as circunstâncias. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Pediu a palavra porque tem uma dúvida, ainda que perceba que a opção no âmbito do boletim municipal 

seja, como o Sr. Presidente disse e muito bem, refletir a atividade da Câmara, mas no entanto não 
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percebeu quando disse que os eleitos estão a fazer o roteiro das freguesias, então os vereadores da 

oposição não foram eleitos. 

 

Srª Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Fernanda Gaspar 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder às questões apresentadas. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Esclareceu que são os eleitos com pelouro porque são aqueles que têm capacidade de ver os problemas 

acompanhados pelos técnicos que deles dependem, encontrar as soluções e pô-las em prática. É esse o 

objetivo e por isso não faz sentido estarem os outros que têm o seu papel próprio que é o papel da 

oposição. 

 

 

Foi lida a ata da presente sessão em minuta para efeitos imediatos tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade com vinte e sete votos. 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram três horas e zero minutos do dia 22 de 

novembro de 2014. 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A 1ª Secretária 
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