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PREÂMBULO 

 
 

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 refletem os alicerces e a Estratégia da 
nova liderança política eleita nas recentes eleições autárquicas de setembro de 2013. 

 
Tendo a tomada de posse dos novos órgãos municipais ocorrido no final de outubro do ano 

corrente, a nova equipa, sufragada pela população, dispôs de um curto período de tempo para 
preparar os Documentos Previsionais. 

 
Foi um trabalho complexo, aquele que encetámos, tornado possível, quer pelas opções 

claras que foram assumidas, quer pelo empenho dos funcionários municipais envolvidos na 
elaboração destes Documentos. 

 
Os Documentos Previsionais refletem o caminho que entendemos importante para a nova via 

de desenvolvimento que Alcácer do Sal merece, baseado nas seguintes opções para uma 
Alcácer do Sal com vida: 

1 – Uma nova dimensão turística. Um destino de excelência. 
2 – Uma nova atitude sobre a economia e as oportunidades de emprego. 
3 – Uma nova via no quotidiano das pessoas. 
4 – Novas relações entre nós. 
 
Neste primeiro ano de mandato consideramos de primordial importância dar resposta a 

várias necessidades: 
− o pagamento de encargos assumidos e não pagos que transitam para 2014 (ex: projeto 

“Ruas”, facturação de água a pagar à “Águas Públicas do Alentejo”, entre outros). 
− um ciclo novo de fortes investimentos em instalações dos serviços operativos municipais 

de forma a possibilitar boas condições de trabalho aos funcionários e serviços. 
− uma especial atenção à Comunicação do Município de Alcácer do Sal e à divulgação dos 

seus recursos. 
− início das obras do Centro de Educação Pré-Escolar do Morgadinho, possibilitando deste 

modo, uma nova e melhor resposta do pré-escolar público às famílias do Concelho. 
− início de funções de um novo gabinete de Proteção Civil. 
− forte investimento na ação social e apoios diversos confirmando a Câmara Municipal 

como que um verdadeiro ministério da solidariedade no Concelho. 
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− início de um ciclo de investimento plurianual no Parque de Exposições preparando-o 
para eventos e certames de maior qualidade, a par de uma nova ambição para a PIMEL 
e Feira de Outubro. 

− fortíssimos investimentos no domínio ambiental, particularmente na água e tratamento de 
efluentes. 

− aposta na cultura e no desporto como factores indispensáveis a uma vida melhor. 
− manutenção de apoios financeiros ao movimento associativo, bem como um apoio 

extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal. 
 

Na elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano foram cumpridas todas as 
disposições legais preconizadas no DL n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com a redação pelos DL 
n.ºs 162/99, 315/2000, 84-A/2002 de 14/09, 02/12 e 05/04 respetivamente e pela Lei n.º 60-
A/2005, de 30/12. 

 
As medidas propostas em Orçamento de Estado para 2014 reduzem a capacidade financeira 

das autarquias e a sua autonomia. Por um lado, suspendem-se as regras relativas à participação 
dos municípios nos impostos do Estado. Por outro, consignam-se receitas municipais. Por outro 
ainda, impõem-se regras de regularização de dívidas. 

 
Em conformidade, o Orçamento do Estado prevê, para 2014, uma nova quebra no valor total 

das transferências para os municípios, a que, apesar da redução prevista da colecta dos 
impostos relevantes (IRS+IRC+IVA), corresponde uma nova diminuição relativa daquelas 
transferências, dos 7,6%, previsto para 2013, para os 7,3%, previstos para 2014. 

 
INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111    ––––    Evolução das transferências previstas para os municípiosEvolução das transferências previstas para os municípiosEvolução das transferências previstas para os municípiosEvolução das transferências previstas para os municípios    

 

 
Fonte: Ministério das Finanças, Relatório do Orçamento do Estado 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

2.000.000.000

2.050.000.000

2.100.000.000

2.150.000.000

2.200.000.000

2.250.000.000

2.300.000.000

2.350.000.000

2.400.000.000

2.450.000.000

2.500.000.000

2010 2011 2012 2013 2014



Grandes Opções do Plano|2014  

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222    ----    Evolução das Receitas Fiscais Evolução das Receitas Fiscais Evolução das Receitas Fiscais Evolução das Receitas Fiscais ––––    IRS+IRC+IVA IRS+IRC+IVA IRS+IRC+IVA IRS+IRC+IVA ––––    previstasprevistasprevistasprevistas    

 

 
Fonte: Ministério das Finanças, Relatório do Orçamento do Estado 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 
 
 
 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333    ––––    Evolução do peso das transferências para os municípios nas receitas fiscais Evolução do peso das transferências para os municípios nas receitas fiscais Evolução do peso das transferências para os municípios nas receitas fiscais Evolução do peso das transferências para os municípios nas receitas fiscais ––––    

IRS+IRC+IVAIRS+IRC+IVAIRS+IRC+IVAIRS+IRC+IVA    

 

 
Fonte: Ministério das Finanças, Relatório do Orçamento do Estado 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 
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Em consequência, as transferências para o Município continuam a tendência decrescente. 

Assim, em 2014 prevê-se que as transferências para o Município de Alcácer do Sal sejam de 
8.864.883 milhões de euros, traduzindo uma redução de 2,7% (menos cerca de 250.000 euros). 

 
Gráfico 4 Gráfico 4 Gráfico 4 Gráfico 4 ––––    Transferências do Orçamento Do Estado para o Município de Alcácer do Sal, 2010Transferências do Orçamento Do Estado para o Município de Alcácer do Sal, 2010Transferências do Orçamento Do Estado para o Município de Alcácer do Sal, 2010Transferências do Orçamento Do Estado para o Município de Alcácer do Sal, 2010----

2014 2014 2014 2014     

    

 
Fonte: Relatório do Orçamento do Estado, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
 
 

 
 
 
Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 02 de dezembro 2013 

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

2010 2011 2012 2013 2014


