
 

                                                                                                                                                                                  Fl. 137 

 

_________   

2015.09.29 

 
                                                                                                                                                               Livº. 13 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE D E SETEMBRO  DE 

DOIS MIL E QUINZE ===================================================== 

ATA N.º 04/2015 

========== Aos vinte nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 

realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória 

previamente enviada a todos os seus membros, datada de 18 do corrente mês. --------------- 

----- A sessão teve o seu início pelas nove horas e trinta minutos, tendo a Mesa sido 

presidida pelo respetivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada pela 

Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo Secretário, José Manuel 

de Andrade Ferreira, em substituição do Segundo Secretário, António Pedro Pereira Dias, 

que, por motivos de doença, não pode comparecer. -------------------------------------------------- 

----- Dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, passou-se à realização da chamada, verificando-se a presença dos seguintes 

membros: Alcides José de Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, Maria 

Teresa Adão Chaves, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Cláudia Marisa Gomes 

Rodrigues, Sidónio Clemêncio da Silva, António José de Macedo, Celita Maria Pereira 

Leitão, Jorge Mota dos Santos, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Susana Duarte Morais, 

Sidónio da Silva Meneses, António Francisco Pinto Reis, Maria Emília Martins Gomes da 

Costa,  Francisco José Cardoso de Moura ,Fábio Ricardo Morgado Gomes e os senhores 

Presidentes de Junta das Freguesias de  Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de 

Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de 



 

                                                                                                                                                                                  Fl. 138 

 

_________   

2015.09.29 

 
                                                                                                                                                               Livº. 13 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

 

 

Cabaços, João Benedito de Deus Xavier, de Caria, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vítor 

Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de Passô, 

Domingos Manuel dos Santos Martinho, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos 

Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, da União de Freguesias de Paradinha e 

Nagosa, André Trindade de Sousa e da União de Freguesias de Peva e Segões,  Pedro 

João de Jesus Sousa.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia justificou as ausências dos seguintes membros: 

António Humberto Paiva Matos, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, António José Tojal 

Rebelo, Carlos Alberto de Meneses Bento, António Pedro Pereira Dias e os senhores 

Presidentes da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Ribeiro 

Gomes, da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias 

Lopes,  da Rua, António Manuel Pinto da Silva e  do Vilar, Fernando Manuel dos Santos 

Vilaça ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José So usa 

Sarmento , dada a existência de quórum, declara aberta a sessão e passa a palavra à 

primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves , a fim de se pronunciar sobre as atas, a 

qual começa por referir que a ata de junho, último, está em fase de correção e para 

aprovação existem as atas de setembro de 2014, as de fevereiro e de abril do corrente ano, 

as quais, de imediato, são colocadas para aprovação:------------------------------------------------ 

A ata da Sessão Ordinária realizada em trinta de se tembro de dois mil e catorze . ------ 

----- Presente para aprovação a ata da sessão ordinária realizada em trinta de setembro de 

dois mil e catorze, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter 
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sido distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------------------------- 

Deliberado: Aprovar por maioria, com a abstenção dos membros não presentes nessa 

sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e sete  de fevereiro de dois mil e quinze .  

----- Presente para aprovação a ata da sessão ordinária realizada em vinte e sete de 

fevereiro do corrente ano, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o 

texto ter sido distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------------- 

Deliberado: Aprovar por maioria, com a abstenção dos membros não presentes nessa 

sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ata da Sessão Ordinária realizada em trinta de ab ril de dois mil e quinze . --------------- 

----- Presente para aprovação a ata da sessão ordinária realizada em trinta de abril do 

corrente ano, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter sido 

distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------------------------------- 

Deliberado: Aprovar por maioria, com a abstenção dos membros não presentes nessa 

sessão. =============================================================== 

===== Após a aprovação das atas, o senhor Presidente da Assembleia  esclareceu que 

não foi agendado o Regimento, uma vez que a Comissão, ainda tem de reunir mais uma 

vez, para a versão final, a qual vai ser enviada por email a todos, a fim de recolher 

sugestões. ============================================================= 

===== Entrou-se no período Antes da Ordem do Dia , tendo o Presidente da Assembleia 

Municipal aberto uma ronda de inscrições, dando a palavra ao Membro da Assembleia 

Municipal, Jorge Mota dos Santos, que, após cumprimentar toda a assembleia, começou 
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por dar os parabéns ao senhor Presidente da Câmara pela Expodemo, pelo que propôs um 

Voto de Louvor ao senhor Presidente pelos trabalhos efetuados, pelo quarto ano 

consecutivo. =========================================================== 

===== De seguida tomou a palavra a Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília 

Martins Gomes da Costa,  que, após cumprimentar todos os presentes, apresentou uma 

“Moção – Sobre a situação dos refugiados e Imigrantes na Europa”, que se transcreve: -----

---------- Face à dimensão do drama humano do movimento de refugiados e imigrantes 

oriundos de várias regiões do continente Africano e Médio Oriente, a CDU: --------------------- 

1 – Realça que estes movimentos migratórios e de imigrantes são autênticas fugas à 

pobreza, à guerra e à morte. As centenas de milhares de seres humanos e de famílias 

inteiras que arriscam a vida em luta pela sua sobrevivência carregam consigo histórias 

dramáticas. O seu inalienável direito à vida e à dignidade é um princípio basilar consagrado 

na Carta das Nações Unidas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Considera que o Estado português deve, por razões humanitárias e por obrigação 

constitucional , tomar as medidas para dar o devido acolhimento a refugiados e imigrantes 

numa expressão de solidariedade do Estado Português para com os povos vítimas das 

agressões e políticas anteriormente referidas. Um acolhimento que permita a integração 

plena, nos planos social, económico, laboral, dos diretos à saúde e à educação. ---------------

3 – Deplora a forma como a União Europeia reage a esta realidade, identificando no direito 

à sobrevivência de milhões de seres humanos uma ameaça, abrindo campo ao racismo e à 

xenofobia e às ações criminosas de grupos fascistas. Deplora a visão de total 

discriminação na resposta a dar aos problemas humanitários colocados a pretexto da 
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distinção entre refugiados e migrantes e condena frontalmente as visões e declarações, 

nomeadamente de partidos políticos portugueses, que a pretexto do drama humanitário 

criado pelas políticas dos EUA, da Nato e da União Europeia apontam o caminho de novas 

aventuras militares no Médio Oriente e no continente africano. --------------------------------------

4 – Considera que a resposta necessária a esta situação passa obrigatoriamente pelo 

respeito dos direitos humanos, incluindo sociais e laborais, e do direito dos povos ao 

desenvolvimento; pelo abandono da política de repressão e de militarização desta questão 

– que apenas aprofunda as causas e alimenta as redes de imigração ilegais; pelo 

desenvolvimento de uma política humanitária de apoio aos refugiados e de respeito pelos 

direitos dos migrantes e pelo combate às causas da imigração em massa – ou seja pelo fim 

das políticas de guerra e ingerência, pelo fim das políticas neocoloniais de exploração dos 

povos e países de África e do Médio Oriente, pelo respeito da soberania e independência 

dos Estados, pelo decidido combate à pobreza e por políticas de real solidariedade e 

cooperação para o desenvolvimento dos países economicamente menos desenvolvidos. --- 

5 – Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira propõe à Câmara 

Municipal que, no quadro de um plano de responsabilidade do Estado Central, se insira no 

esforço de integração destas vítimas, honrando as tradições de solidariedade e humanismo 

do povo do nosso concelho.” =============================================== 

 ===== De imediato, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao Membro da 

Assembleia  Municipal, José Manuel de Andrade Ferre ira , que, após os cumprimentos a 

todos os presentes, felicitou o Executivo e todos aqueles que trabalharam no evento da 

Expodemo 2015.Relativamente ao evento, apresentou uma proposta para que se 
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repensasse a estrutura, a forma e o local do evento, sugerindo o espaço que, atualmente, é 

ocupado pela feira quinzenal, devido à sua centralidade. Se houver um projeto para 

reabilitar a feira, poderá ser contemplada uma requalificação possa absorver a Expodemo e 

outros eventos que venham a ocorrer, durante o ano. No atinente à feira quinzenal, a sua 

proposta é mudá-la para o  antigo campo de futebol. ============================= 

=====Foi, então, dada a palavra ao senhor  Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 

Ferreira , que após ter cumprimentado os presentes, agradeceu a presença de todos na 

Expodemo e fez votos por que tudo corra nas melhores condições de desempenho 

democrático, nas próximas eleições, como, aliás, sempre aconteceu. -----------------------------

----- Quanto ao voto de louvor, se lhe for permitido recusar, recusa, mas, caso não tenha 

essa possibilidade, pede ao senhor Jorge que reformule a proposta, para que o voto de 

louvor seja para toda a Câmara e para todas as pessoas que participaram nesta 

organização, porque se limita a fazer o que lhe compete e, nesse ponto de vista, não 

merece nenhum voto de louvor. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às questões deixadas pela deputada Maria Emília, reitera que o Município de 

Moimenta da Beira está muito disponível para participar neste esforço solidário, mas 

entende que o deve fazer de uma forma organizada. O Município de Moimenta da Beira 

tem já demonstrado a sua disponibilidade às organizações para se juntar a um esforço 

conjunto para resolver um problema, portanto, apenas, será solidário e fará o esforço que 

tiver de ser feito no âmbito da concertação com todas as outras organizações. -----------------

----- Quanto ao senhor deputado José Ferreira, apesar de respeitar completamente a sua 

visão e de apreciar que esteja interessado em trazer uma visão distinta, mas não está de 
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acordo com a retirada da Expodemo do lugar onde está. Até porque entende que uma das 

razões para o sucesso deste certame é realizar-se no meio do centro da vila. Se a 

Expodemo continuar a crescer, é necessário expandir a ocupação do espaço. Quanto à 

questão da feira, quando for necessário, mudá-la para a avenida 25 de Abril, para mais 

perto das pessoas e isso não tem nada a ver com a requalificação do espaço da feira. ------ 

===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal, António 

Francisco Pinto Reis,  que após os cumprimentos a todos os presentes, explicou a razão 

pela qual discorda da proposta de louvor ao senhor Presidente da Câmara, não tendo a ver 

com falta de mérito. ====================================================== 

===== Mais uma vez, tomou a palavra o Membro da Assembleia  Municipal, José 

Manuel de Andrade Ferreira,  que esclareceu alguns pormenores das suas propostas 

anteriores. =============================================================  

----- O senhor Presidente da Mesa deu, novamente, a palavra ao  Membro da Assembleia 

Municipal, António Francisco Pinto Reis,  que realçou que, em 1975, Moimenta da Beira 

soube receber os imigrantes, pelo que não será o Partido Comunista Português que vai dar 

lições na arte de saber receber. O problema é grave, mas seria interessante que o Partido 

Comunista condenasse a invasão da Hungria, da Checoslováquia e de outros países. ==== 

===== Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à senhora 

primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves,  que, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que vai expressar a sua opinião em dois pontos. Um ponto simples em 

relação à Expodemo tem a ver com o facto de se ter sentido orgulhosa com a transmissão 

televisiva da Expodemo e dos comentários que ouviu a pessoas que, não conhecendo 
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Moimenta da Beira, se sentiram curiosas em vir visitar a vila por causa dessas imagens. 

Assim, é levada a concluir que a localização da Expodemo tem a vantagem de mostrar a 

beleza de Moimenta ao país. A segunda opinião prende-se com a proposta do senhor 

Jorge. Apesar de todos os presentes saberem a admiração que nutre pelo senhor 

Presidente da Câmara, entende que o senhor deputado Jorge Mota está a criar uma 

situação de constrangimento ao senhor Presidente. Por outro lado, parece-lhe que esta 

Assembleia tem estado a multiplicar muitos votos de louvor e, abrindo-se precedência, 

onde tudo é excelência, ninguém é melhor do que os outros, por isso pedia ao senhor 

deputado proponente do voto de louvor que o retirasse e que, em vez disso, ficasse em ata 

um voto de congratulação pela maneira como a Expodemo tem vindo a crescer. ======== 

 ----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  também interveio para 

pedir ao senhor deputado que reformulasse o voto de louvor. ---------------------------------------- 

===== Novamente, toma a palavra o Membro da Assembleia Municipal, Jorge Mota dos 

Santos, que manifestou a intenção de manter a proposta do voto de louvor. =========== 

 ===== Usando da palavra a Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Martin s 

Gomes da Costa,  que realçou o facto de, em relação aos migrantes, se tratar de uma 

questão de solidariedade. =================================================  

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal pergunta ao Membro da 

Assembleia, Jorge Mota dos Santos, se quer manter a proposta como está, ou se quer 

reformula-la e ser extensiva a todo o Município. ---------------------------------------------------------- 

===== O Membro da Assembleia Municipal, Jorge Mota dos Sant os,  respondeu que, 

uma vez que o senhor Presidente da Câmara quer dividir o bom funcionamento do certame 
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com o Município, nada tem a opor. ========================================== 

----- De seguida, o senhor O Presidente da Assembleia Municipal  coloca à votação a 

proposta do Membro da Assembleia, Jorge Mota dos Santos, nestes termos: “Um Voto de 

Louvor e de Congratulação pela maneira como decorreu a Expodemo, realçando o 

profissionalismo e o empenho da organização e de todos os participantes que já colocou o 

evento nos palcos nacionais e internacionais  com a distinção  dos nossos produtos” . ==== 

----- De seguida a proposta foi aprovada, por unanimidade dos presentes. ============= 

----- De imediato, o senhor O Presidente da Assembleia Municipal  coloca à votação a  

“Moção – Sobre a situação dos refugiados e Imigrantes na Europa”, apresentada pela  

Membro da Assembleia,  Maria Emília Martins Gomes da Costa. ----------------------------------- 

----- Novamente, o Membro da Assembleia  Municipal, José Manuel de And rade 

Ferreira , interveio para dizer que vai votar contra.  ------------------------------------------------------  

-----O senhor Presidente da Assembleia  começou por colocar à votação a respetiva 

moção, a qual foi Reprovada, com sete votos contra dos Membros da Assembleia,  Maria 

Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Teresa Cecília Coelho Carvalho, António José de 

Macedo, António Francisco Pinto Reis, Fábio Ricardo Morgado Gomes, José Manuel de 

Andrade Ferreira e o senhor Presidente da Junta da  União de Freguesias de Peva e 

Segões,  Pedro João de Jesus Sousa, seis votos a favor dos Membros da Assembleia, 

Alcides José de Sousa Sarmento, Francisco José Cardoso de Moura, Jorge Mota dos 

Santos, Maria Emília Martins Gomes da Costa, o senhor Presidente de Junta da Freguesia 

de Caria, Armando Nunes Mota e a senhora Presidente de Junta da Freguesia do Sarzedo, 

Helena Maria Correia dos Santos Seixas e quinze abstenções dos senhores Membros da 
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Assembleia, Maria Teresa Adão Chaves, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, Sidónio 

Clemêncio da Silva, Celita Maria Pereira Leitão,   Susana Duarte Morais, Sidónio da Silva 

Meneses   e os senhores Presidentes de Junta das Freguesias de  Arcozelos, António 

Eduardo Lopes Morgado, de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Baldos, João 

Augusto Gomes Oura, de Cabaços, João Benedito de Deus Xavier, , de Castelo, Vítor 

Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de Passô, 

Domingos Manuel dos Santos Martinho, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, da União de 

Freguesias de Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa. =================== 

 ===== Encerrou-se  o Período Antes da Ordem do Dia   ========================= 

===== Entrou-se no Ponto Um do Período da Ordem do Dia , com vista à apreciação da 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade do Município, nos 

termos da alínea c), n.º 2, artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;-------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  referiu que estavam  abertas as 

inscrições e, como não houve participações, o assunto considerou-se apreciado. -------------- 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ====== 

===== Seguidamente, passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia , 

referente ao PAEL – Apreciação do relatório trimestral de monitorização e 

acompanhamento, nos termos da alínea a), art.º 12.º, da Lei n.º43/2012, de 28 de agosto. -                

 ----------O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  solicita ao senhor Presidente da 

Câmara  que se pronuncie sobre o referido assunto. Este começou por esclarecer que este 

relatório trimestral é apresentado nos termos da lei, acima referida, e pretende permitir o 

acompanhamento da evolução comparativa do que estava previsto no plano de 
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ajustamento financeiro e do que é a realidade. ----------------------------------------------------------- 

----- Este relatório trimestral demonstra que, na maior parte das matérias, o percurso está 

em linha com o que estava previsto no plano de ajustamento financeiro, tendo, em alguns 

casos, superado as próprias previsões. Tem sido possível uma execução superior a dois 

milhões de euros, acima das previsões, sem ser feita à custa do aumento de 

endividamento, antes pelo contrário, esse aumento da execução é paralelo a uma 

diminuição do endividamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu as inscrições e, 

não havendo questões, o assunto considerou-se apreciado. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ====== 

 ===== Passou-se, então, ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia,  referente ao 

Orçamento e Plano de Atividades para 2015 – 2.ª Revisão Orçamental – Apreciação e 

aprovação - alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º, conjugado com o disposto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------- 

----- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  solicita ao senhor 

Presidente da Câmara  que se pronuncie sobre este assunto. Assim, ele explicou que se 

trata da segunda revisão ao orçamento que tem a ver com duas circunstâncias concretas. 

A primeira é que o município de Moimenta da Beira, em 2014, passou para a gerência 

seguinte com um saldo de cerca de quinhentos e dois mil euros. O que a lei diz é que a 

utilização deste saldo de gerência só é possível fazer-se depois de a Assembleia Municipal 

aprovar a Prestação de Contas, o que significa a partir de abril, e só é possível através de 

uma revisão orçamental. Na verdade, se, no orçamento do ano de 2015, houvesse 
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disponibilidade financeira suficiente para executar todo o programa para 2015, não seria 

necessário fazer esta revisão. Há quatro ou cinco anos atrás, o orçamento era cerca de 

vinte milhões de euros, agora, é cerca de treze milhões e quinhentos euros e este 

ajustamento provoca dificuldades na execução. Concluindo, esclareceu que transitaram 

quinhentos e doze mil euros, que, para serem utilizados, é necessária uma revisão 

orçamental. Junto a esta revisão, encontra-se uma informação da DGAL que, basicamente, 

diz o seguinte: “(…)o município de Moimenta da Beira está a cumprir o que lhe compete e, 

uma vez mais, nalguns casos, superando as expectativas que estavam criadas, mas há um 

incumprimento que é o facto de não ser respeitada a taxa máxima  do IMI ….”. ---------------- 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições e, como ninguém se inscreveu, o assunto foi colocado à votação, conforme 

estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes com vinte cinco votos a favor e três abstenções do senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos e dos 

membros da Assembleia Municipal, Teresa Cecília Coelho Carvalho e António Francisco 

Pinto Reis, APROVAR a proposta de 2.ª Revisão Orçamental, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ============================== 

===== De imediato, passou-se ao Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia, referente 

à Liquidação e cobrança de taxas municipais – Manutenção em 2016 dos valores fixados 

para o ano de 2015 – alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da Câmara  

Municipal  que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto e, no uso da palavra, 

começou por dizer que esta proposta é semelhante à que este executivo tem feito nos anos 

anteriores. Em primeiro lugar, o Regulamento de Taxas e Licenças determina que todos os 

anos as taxas sejam actualizadas, de acordo com a inflação verificada. Nos últimos anos, o 

País e o Concelho têm estado a passar por uma situação de especiais dificuldades que têm 

justificado as propostas nos anos anteriores, segundo as quais não haja nenhuma 

atualização nas taxas e licenças. -----------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abre uma ronda de 

inscrições e passa a palavra ao Membro da Assembleia  Municipal, António Francisco 

Pinto Reis,  que começou por pedir esclarecimentos sobre as condições desfavoráveis a 

que se refere o documento em discussão. Questionando diretamente se é previsível que o 

índice de inflação vá ter influência na afixação das taxas e de que forma. ------------------------

=====  De novo, no uso da palavra, o senhor Presidente da Câmara deu a resposta, 

dizendo que iria ler a proposta toda “Considerando: 1.º -  Que o espírito que esteve 

subjacente à criação do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas municipais, em 

vigor no Município de Moimenta da Beira, publicado no Diário da República, 2.ª Série, em 

13 de maio de 2010, foi o de rever todos os diplomas municipais que regulassem relações 

jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento de taxas à CMMB, conformando-

as com aquele regime jurídico, num único diploma legal. ----------------------------------------------

----- 2.º Que de acordo com o artigo 5.º, n.º 1, “(…) as taxas previstas na tabela anexa 
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serão atualizadas, ordinária e anualmente, em função da taxa de inflação publicada pelo 

Instituto Nacional de Estatística ( por aplicação do Índice de Preços ao Consumidor, sem 

habilitação ) (…)”; -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.º Que a taxa de inflação definida pelo INE se situa atualmente próximo de zero, e a 

previsão para o ano 2015 inferior a 1%, sendo ainda previsível um ano económico de 2016 

de grande dificuldade, para as famílias e para as empresas; -----------------------------------------

----- 4 .º Que se pretende manter o incentivo à utilização dos bens e serviços municipais e 

ao licenciamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  5 .º - Que a eventual diminuição na utilização dos bens e serviços seria suscetível de 

provocar, para a autarquia, uma perda significativa de receita”. --------------------------------------

----- Se não considerasse que há uma previsão de grandes dificuldades para as famílias e 

para as empresas, em 2016, nada justificaria que estivesse a propor à Assembleia que não 

permita o aumento das taxas, porque a justificação desta proposta é, exactamente, a 

previsão de dificuldades. ================================================== 

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  colocou o assunto à 

votação, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

DELIBERAÇÃO : Após a apreciação e discussão, a Assembleia Municipal deliberou, por 

maioria dos presentes, com vinte e seis votos a favor e duas abstenções dos membros da 

Assembleia Municipal, António Francisco Pinto Reis e Fábio Ricardo Morgado Gomes,  

APROVAR a proposta de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais – Manutenção em 

2016 dos valores fixados para o ano de 2015, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ========================================== 
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===== De seguida, passou-se ao Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia , Taxa 

Municipal de Direito de Passagem – Fixação da taxa a aplicar em 2016- alínea b), do n.º 1, 

do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------- 

----- O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal  que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual 

começou por referir que a Câmara propõe que seja aplicada esta taxa municipal de direito 

de passagem sobre as empresas que auferem  comunicações fixas. Esta taxa tem um valor 

residual. Em 2014, a cobrança desta taxa foi de mil setecentos e noventa e sete euros, o 

que significa que dará um cêntimo a cada um dos munícipes e uma receita muito 

insignificante para a Câmara Municipal. Com a alteração legislativa recente, de setembro 

de 2015, segundo a qual, enquanto esta taxa era refletida nas faturas dos consumidores, 

agora, como não prejudica nada as empresas, a lei diz que são as empresas de 

comunicações que operem com comunicações fixas no concelho, que vão pagar  ao 

Município. ============================================================= 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abre uma ronda de 

inscrições e, como ninguém se inscreveu, de imediato coloca o assunto à votação, 

conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

DELIBERAÇÃO : Após esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos presentes, com vinte e sete votos a favor 

e um voto contra da membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Martins Gomes da 

Costa, APROVAR a fixação da taxa municipal de direito de passagem em 0,25%, a aplicar 
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no ano de 2016, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ---

===== De imediato, passou-se ao Ponto Seis do Período da Ordem do Dia, “ IMI – 

Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2015 – n.º 5, do artigo 112.º, do 

Código do IMI, aprovado pelo D.L. 287/2003, de 12 de novembro, alterado pela Lei do 

Orçamento de Estado  para o ano de 2015 – Lei n.º 82/2014, de 31 de dezembro.-------------

----- O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal  alguns esclarecimentos. Este começou por referir que o Município 

propõe, para o ano de 2016, que seja aplicada a mesma taxa de 2015, isto é, uma taxa de 

0,4%, explicitando, em seguida, os valores que têm sido arrecadados, para que os 

deputados tenham um valor rigoroso de quanto vale o IMI em Moimenta da Beira e para 

dar a indicação da existência de uma estabilização desta receita. A proposta dos 0,4% 

prende-se com o contrato com a Direção Geral do Tesouro e Finanças relacionado com o 

PAEL, que obriga a manter as taxas máximas de IMI. A Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal, no uso das competências, tem, até agora, aprovado que se mantenham as taxas 

em 0.4%, contrariando o que são as indicações da DGAL, segundo as quais, já devia ter 

sido aumentada a taxa de IMI, no ano passado, para 0.5%. Para manter esta linha e para 

viabilizar a recusa desse aumento, sem as consequências que a DGAL e a lei prevêem, o 

Município tem estado a providenciar condições, para que, em princípio, no decurso dos 

próximos três anos, incluindo este, vir a pagar o empréstimo do PAEL, para não ter que 

aumentar a taxa do IMI. Em seguida, procedeu a uma explicação pormenorizada das 

condições que levaram a toda esta situação, a fim de apresentar os argumentos em que se 

baseia para sustentar as posições assumidas. Acrescentou que a Câmara Municipal fez a 
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parte que lhe competia, tendo aprovado técnica e politicamente os documentos que eram 

exigidos. A proposta de PAEL foi aprovada pela Câmara Municipal e pela Assembleia 

Municipal e, em tempo útil, foi submetida com todas as condições, em setembro para o 

contrato ser assinado até dezembro. Acontece que, por coincidência, o senhor Secretário 

de Estado da Administração Local demitiu-se naquela altura e esta condição, porventura 

em conjunto com outras, impediu a assinatura do contrato, até ao fim do ano. A diferença 

está que, em 2012, a taxa máxima de IMI era 0,4% e, portanto, se nós assinássemos o 

contrato em 2012, a taxa máxima que nós tínhamos de cumprir era 0,4%. Em 2013, a taxa 

máxima já é de 0,5% e foi nessa altura que o contrato foi assinado. Diz a DGAL e a lei que 

a taxa máxima é considerada a data da assinatura do contrato. Portanto, como o contrato 

foi assinado, em abril de 2013, e a taxa máxima era de 0,5%, deve ser esse valor o 

aplicado. Importa salientar que o Município se encontra numa situação muito favorável em 

todos os pressupostos, porque se cumpriram, com vantagem, os orçamentos propostos: a 

receita global dos orçamentos, a diminuição da dívida, o nível da arrecadação dos impostos 

municipais, pois, apesar de 0.4%, houve um aumento significativo, por força da avaliação 

geral, das receitas do IMI. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Juridicamente, é defensável que é inconstitucional esta obrigação, porque a lei e a 

Constituição dizem que “os impostos locais têm de serem aprovados pela Assembleia 

Municipal” e, portanto, não pode nenhum Governo vir usurpar as funções da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Hoje, o Município de Moimenta da Beira, se quisesse livrar-se dos constrangimentos 

legais que pode vir a ter, tinha de aprovar uma taxa de 0.5%. ---------------------------------------- 
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----- Após os esclarecimentos prestados, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  

abriu uma ronda de inscrições, dando a palavra ao  Membro da Assembleia Municipal 

António Francisco Pinto Reis,  que começou por referir que, depois de ouvir a explicação 

do senhor Presidente da Câmara, tem de aceitar muitos pontos que ele apresenta, 

nomeadamente, a obrigação que o Município tem ao PAEL. Assim, solicita, na qualidade 

de membro desta Assembleia, que seja estudada, o mais rapidamente possível, a 

libertação desse documento constrangedor. Relativamente às taxas do IMI, é preciso 

sairmos da amarra da imposição de taxas para os impostos. --------------------------------------- 

 ----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à 

votação, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação e discussão, a Assembleia Municipal deliberou, por 

maioria dos presentes, com vinte votos a favor, sete abstenções dos senhores Presidentes 

de Junta da Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, Presidente da Junta de 

União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João Jesus de Sousa e dos membros da 

Assembleia Municipal, José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Dulce Rodrigues Andrade 

Cardoso, Maria Emília Martins Gomes da Costa, Fábio Ricardo Morgado Gomes e Teresa 

Cecília Coelho Carvalho e um voto contra do membro da Assembleia Municipal, António 

Francisco Pinto Reis, APROVAR as taxas do IM - Imposto Municipal sobre Imóveis 

referente ao ano de 2015 em 0,4% para os prédios urbanos, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ============================== 

 ===== Seguidamente, passou-se ao Ponto Sete do Período da Ordem do Dia, IMI 

Familiar – Lei n.º 82- B/2014, de 31 de dezembro – Lei do Orçamento de Estado 2015 ----- 
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----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  começou por esclarecer que, no 

seguimento da deliberação tomada na sessão ordinária realizada em 29 de junto, último, 

em que foi deliberado que fosse solicitado parecer ao Gabinete Jurídico da Câmara 

Municipal sobre a proposta apresentada pelo Membro desta Assembleia Municipal, António 

Francisco Pinto Reis, e, se a mesma era compatível ou não com o PAEL, presente de novo 

a esta sessão, acompanhada do respetivo parecer jurídico. Questionou, então, o senhor 

Presidente da Câmara sobre a sua vontade em usar da palavra e concedeu-lha. O senhor 

Presidente da Câmara  começou por justificar a ausência de uma proposta, ou de uma 

decisão do executivo, na medida em que, tendo surgido este assunto no seio da 

Assembleia Municipal e estando a decorrer no mesmo órgão, não era adequado que a  

Câmara Municipal se intrometesse, principalmente, porque assumiu, na última sessão da 

Assembleia, que acatará a decisão que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal . ------

----- Admitindo que a Assembleia aprove a proposta, o impacto financeiro para o município 

é da ordem dos quinze mil euros, porque este impacto se liga a um conjunto de isenções 

que estavam em vigor, em 2014, e as isenções que vigoram, para 2016, não são as 

mesmas. Portanto, pode haver evolução no impacto e, no seu ponto de vista, só pode ser 

negativo para o Município, mas nunca será muito expressiva. As intenções do Município 

são de dois tipos: uma delas com menor impacto que tem a ver com imóveis até um 

determinado valor, cerca de cento e cinquenta mil euros do valor de aquisição patrimonial e 

depois isenção durante três anos. Outra que, tem mais impacto, é uma isenção total e 

permanente para determinados agregados familiares. É nestas isenções que pode variar a 

questão, relativamente ao valor do impacto financeiro no município. -------------------------------  
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----- Genericamente, o que parecer jurídico diz: “à luz da letra da lei, nós temos um 

compromisso com o PAEL que nos impede de tomar uma decisão de solução do IMI 

familiar”. Isto é claro e evidente, pelo que lhe parece não haver argumentos para defender 

o IMI Familiar, do ponto de vista meramente legal. ------------------------------------------------------

----- De seguida, foi dada a palavra ao  Membro da Assembleia Municipal, António 

Francisco Pinto Reis  que, começando por referir que este assunto já foi várias vezes 

levantado, tendo sido colocado muito antes do diploma legal, as medidas e os efeitos que 

esta aprovação do IMI Familiar terá e, se a tiver, é a redução da taxa até 10% com um 

dependente, 15% para dois e 20% para três, sem qualquer influência naqueles casais que 

já tem um valor patrimonial considerado baixo e os seus rendimentos, também, são baixos. 

Apesar de o significado não ser grande para a receita da autarquia, tem uma leitura clara 

no que diz respeito à intenção do Município de Moimenta da Beira ser sensível a todas as 

famílias que tenham o seu agregado familiar a aumentar. Relativamente às questões 

jurídicas, parece-lhe que não se lê que não se pode aprovar esta situação, pois, na parte 

final do texto, no 16.º artigo, n.º1 – “O legislador com a alteração do CIMI, preconizada com 

a LOE de 2015, não acautelou de forma expressa os casos dos Municípios que, tal como o 

de Moimenta da Beira, celebraram com o Estado Português um contrato de empréstimo, no 

âmbito do Programa de Apoio à Economia”  e qualquer indivíduo que não seja jurista, sabe 

que, em caso de dúvida, o juiz nunca condena, absolve o réu. O legislador, de facto, 

esqueceu-se do problema dos Municípios que tinham aderido ao PAEL, pelo que também 

não está no documento a dizer que tem de ser aplicado. O mesmo legislador não revogou, 

nem alterou, ou não editou as disposições da lei n.º 43/ 2002, de 28 de agosto que obriga 
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os municípios em causa a aplicar a aprovação da taxa. ------------------------------------------------

===== De seguida, o Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Marti ns Gomes 

da Costa,  referiu que é uma falácia dizer-se que estas são medidas de apoio à natalidade. 

A medida é para quem já tem dependentes, não para quem pensa tê-los. A dificuldade 

está, comprovadamente e com abundância infindável de exemplos, em criar condições 

para se ter o primeiro filho. É absolutamente demagógico pensar que alguém vai ter mais 

filhos, para beneficiar de uma redução anual de IMI de 30, 40 ou 50 euros. Se alguém 

pagar 500 euros de IMI da sua casa, o máximo de redução que obterá é 50, 75 ou 100 

euros. Ninguém cria um filho com 100 euros por ano, se pensarmos que pode pagar mais 

de 200 euros por mês na creche, no Infantário ou no ATL. Uma proposta concreta de apoio 

à natalidade será criar Bolsas de Casas ( ou Incubadora Habitacional para Jovens Casais), 

onde, por um período de dois, três anos e até estabilizarem a sua situação de vida, os 

jovens possam habitar, pagando rendas baixas ou nulas. Que o Governo apoie a 

recuperação de casas devolutas nos centros históricos das cidades, vilas e aldeias para o 

efeito. Basta aplicar, anualmente, o dinheiro que o Município vai deixar de receber com as 

“isenções de IMI às famílias”. Esta será uma ajuda concreta à constituição de famílias 

jovens com filhos. Instale-se uma rede pública de equipamentos de apoio aos jovens casais 

(creches, infantários, ATLs) com preços reduzidos e isso será uma medida encorajadora, 

estimulante, efetiva, para os jovens casais. Criem-se, no país, empregos estáveis e bem 

remunerados, não se empurrem os jovens para a emigração, como está a fazer o Governo 

PSD/CDS. Aumentem-se o abono de família e a proteção social na maternidade e na 

infância e colocar-se-á o problema da natalidade no bom caminho. Em sua opinião, se há 
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condições para se reduzir o IMI, então que seja para todos, basta providenciar a correção 

dos critérios de avaliação dos prédios urbanos e a ponderação do zonamento”. ========= 

===== Usando da palavra, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  começou por 

dizer que iria colocar duas questões: por um lado, a decisão e, por outro lado, as 

condições, os pressupostos a considerar na decisão. Existe uma questão política que é 

legítima e uma questão legal, sobre a qual se pediu parecer jurídico. A questão legal é 

sobre a legitimidade e é uma questão diferente daquela que se coloca, em relação à taxa 

do IMI. Quanto à questão política, não há problemas em Moimenta da Beira para qualquer 

nível de ensino, mesmo no pré-escolar, onde mais se coloca a questão. Mesmo 

entendendo que a medida pode estar ferida de ilegalidade, nada tem a opor e vai abster-

se. =================================================================== 

----- Após a sua intervenção, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o 

assunto a votação de forma nominal, conforme o estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com doze votos a favor e catorze abstenções dos Membros da 

Assembleia Municipal, Maria Teresa Adão Chaves, Francisco José Cardoso Moura, Celita 

Maria Pereira Leitão, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, Maria Emília Martins Gomes da 

Costa, Sidónio Clemêncio da Silva, Alcides José Sousa Sarmento e os senhores 

Presidentes de Juntas das Freguesias de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, de 

Cabaços, João Benedito de Deus Xavier, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, 
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de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, da 

União de Freguesias de Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, APROVAR a taxa 

de IMI Familiar, de acordo com a Lei. ========================================= 

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia, de acordo com a maioria dos 

presentes, propôs um intervalo para almoço, às 12H45, tendo a sessão sido reiniciada 

pelas 15H00  e, dada a existência de quórum, continuou-se a ordem de trabalhos. ------------

----Por um período de tempo e com autorização da Mesa da Assembleia Municipal, não 

compareceram o Presidente da Junta de Freguesia de Passô, Domingos Manuel dos 

Santos Martinho, e o Membro da Assembleia Municipal, António José de Macedo. ===== 

===== Iniciou-se o  Ponto Oito do Período da Ordem do Dia, Derrama – Fixação do 

limite máximo – alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 18.º, da Lei 73/2013, de o3 de setembro; -----------------------------------

---- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao senhor Presidente 

da Câmara Municipal , a fim de se pronunciar sobre este assunto, o qual começou por 

explicar que, com a contratação do PAEL, o Município ficou obrigado a implementar a 

Derrama, pelo que tinham sido propostas duas taxas: uma taxa no valor de 1,5%, sobre o 

rendimento colectável, e uma taxa mais baixa de 0.75%, que se chegou aplicar às 

empresas que tivessem um volume de negócios inferior a cento e cinquenta mil euros por 

ano. Aquando da primeira apreciação por parte da DGAL, surgiu a informação de  que o 

Município estava obrigado a implementar a Derrama pelo seu limite máximo, isto é, 1,5% 

sobre o rendimento coletável das empresas coletivas. A Derrama teve, no município de 

Moimenta da Beira, no ano de 2014, um significado económico de cinquenta e nove mil 
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euros. Este é um valor que vem para o Município que é de 1,5% contra um valor que vai 

para o Estado de 21%. Neste caso, não é uma questão económica para o Município, é, 

apenas, uma questão de cumprimento da legalidade. --------------------------------------------------

------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e, dado que não houve, colocou o assunto a votação de forma nominal, 

conforme o estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -------------

DELIBERAÇÃO : Após esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos presentes, com vinte e cinco votos a favor 

e uma abstenção do membro da Assembleia Municipal, António Francisco Pinto Reis, 

APROVAR a proposta de lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), no limite máximo de 

1,5%, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ========= 

===== Regressaram à sessão o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Passô, 

Domingos Manuel dos Santos Martinho e o Membro da Assembleia Municipal, António 

José de Macedo. ======================================================== 

===== Passou-se, então, ao Ponto Nove do Período da Ordem do Dia , Participação 

Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 2016 – alínea e), do n.º 1, do artigo 25.º, da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º1, do artigo 26.º, da Lei 73/2013, de 

03 de setembro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao senhor Presidente 

da Câmara Municipal , a fim de dar alguns esclarecimentos, o qual referiu que, 
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relativamente à participação variável no IRS, trata-se de um imposto progressivo, isto é, 

paga mais IRS quem tiver maior rendimentos e beneficia das isenções quem tiver menor 

rendimentos. A lei diz que os municipios têm um conjunto de receitas, uma das quais é 5% 

do IRS gerado na sua área territorial e podem prescindir de uma parte da totalidade do IRS 

gerado dentro do seu território. Não concorda que o Município prescinda, em primeiro 

lugar, porque este imposto é de todos, eventualmente mais justo, na medida em que é 

progressivo. Em segundo lugar, porque, uma vez mais, o impacto é mínimo. O Município 

tem de ter meios e geri-los adequadamente. Quantos mais meios sejam distribuídos para a 

administração local, maior é o grau de desenvolvimento. As empresas só beneficiam de 

uma gestão adequada dos meios que o Município tiver e esses meios, também, são o IRS.  

------ De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições  e deu a palavra ao Membro da Assembleia  Municipal, António Francisco 

Pinto Reis,  que começou por dizer que relativamente a esta questão, são os contribuintes  

sempre a suportar a fatura alheia. Na verdade, no portal da transparência municipal, 

relativamente a 2014, verifica-se uma evolução para menos no grau de endividamento do 

município que se cifra em oitenta e sete virgula setenta e um. O prazo médio de pagamento 

está situado naquele portal, em 245 dias, a dívida total está em nove milhões, trezentos e 

sessenta e seis mil. Os pagamentos em atraso, em um milhão e duzentos e setenta e oito 

mil. Isto quer dizer que tem havido uma diminuição dessas dívidas, pelo que pretende focar 

a necessidade urgente de organizar e reformular a engenharia financeira da câmara, 

inclusivamente, com o recurso a outro empréstimo para pagamento. Haverá várias medidas 

para a libertação urgente de um programa  de assistência, porque o Executivo está, 
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efectivamente, a subir, basta ver os indicativos que o ROC analisa e coloca no documento 

em que diz “que a subida dos proveitos já é um número significativo”. Existem, de facto, 

estes indicadores de que está a ser aplicada uma gestão para recuperação do equilíbrio 

financeiro, mas não se podem transferir para os contribuintes todas as responsabilidades. 

Está na hora de começar a libertar os contribuintes do encargo de pagarem sempre a 

gestão dos políticos, quer a nível central, quer local. ============================= 

===== De seguida, com autorização do senhor Presidente da Assembleia, o senhor 

Presidente da Câmara   fez uma nova intervenção, para responder a algumas questões 

levantadas pelo senhor deputado António Reis e referiu que não se propõe que os 

contribuintes de Moimenta da Beira sejam sobrecarregados por impostos mais do que no 

passado. O Município de Moimenta da Beira nunca prescindiu de nenhum IRS e, portanto, 

não é verdade que haja mais impostos do que no passado. Há poucos anos atrás, 

exatamente com esta taxa de IRS Moimenta da Beira era, porventura, o município mais 

endividado da CIMDouro, agora posiciona-se em nono de dezanove municípios. O 

município de Moimenta da Beira sempre arrecadou o IRS a que tinha direito e o que está 

em causa, no IRS, é prescindir dum direito e não é aumentar mais uma taxa, ou cobrar 

mais um imposto. O resultado final das pessoas pode ser o mesmo, mas, objetivamente, 

estamos a discutir se o município está, ou não, em condições de prescindir de uma parte 

das receitas a que tem direito. ==============================================              

===== Logo de seguida, o senhor Presidente da Assembleia  colocou o assunto a votação 

de forma nominal, conforme o estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO : Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor e cinco abstenções do senhor 

Presidente de Junta da Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, da senhora 

Presidente da Freguesia do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, e dos 

senhores Membros da Assembleia Municipal, Teresa Cecília Coelho Carvalho, António 

Francisco Pinto Reis e Fábio Ricardo Morgado Gomes, APROVAR a proposta de 

Participação Variável no IRS – percentagem a aplicar em 2016, mantendo a participação 

variável de 5%, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. == 

===== Foi iniciado o Ponto Dez do Período da Ordem do Dia, Concurso Público para 

Fornecimento de Energia Elétrica – Aprovação de autorização prévia – alínea c) do n.º 1, 

do artigo 6.º,  da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro; ----------------------------------------------------------

----- O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao senhor Presidente 

da Câmara Municipal  para dar um esclarecimento sobre este assunto, o qual explicou que 

este ponto se destina à aprovação da autorização prévia da Assembleia Municipal por 

haver incidência plurianual nestes valores. Trata-se de um concurso público e internacional 

para a aquisição de energia elétrica que é a iluminação pública e os grandes edifícios da 

câmara e tem um valor anual na ordem dos seiscentos e cinquenta mil euros. A 

autorização prévia da Assembleia Municipal é para permitir a plurianualidade destes 

custos, mas também para ficar a informação. Há um concurso que é feito no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Douro, gerido pelo município de Vila Real, e que, no ano 

passado, teve, exactamente, as mesmas caraterísticas e teve bons resultados, pois o preço 

da energia foi melhor do que seria em condições de compra individual. ===============-
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---- Após estes esclarecimentos, O Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda 

de inscrições e, não havendo ninguém inscrito, colocou o assunto a votação de forma 

nominal, conforme o estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, APROVAR o pedido de 

autorização prévia para concurso público para fornecimento de energia elétrica, nos 

precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------

===== De seguida, passou-se ao Ponto Onze do Período da Ordem do Dia, Informação 

do Auditor Externo – 1.º Semestre de 2015 – alínea d), do n.º 2, do art.º 77.º, da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------

---- O Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao senhor Presidente da  

Câmara Municipal , a fim de se pronunciar sobre este assunto, o qual começou por admitir 

que se trata de um assunto para a Assembleia Municipal tomar conhecimento, porque a lei 

não é muito explicita, apenas diz, no articulado, que o auditor externo apresente à 

Assembleia Municipal este relatório ou esta informação. -----------------------------------------------

----Evidentemente que todos gostariam que os resultados fossem ainda melhores, mas do 

que resulta da informação do auditor externo, o registo é positivo. Este registo positivo tem 

de continuar a ser mantido e não é uma coisa fácil, pois corresponde a menos dinheiro, 

mais necessidades, maiores dificuldades e, apesar disso tudo, baixar a dívida de uma 

forma constante e continuada. ============================================== 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------- 
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===== Introduziu-se o Ponto Doze do Período da Ordem do Dia , Contratação de técnicos 

no âmbito das atividades de enriquecimento curricular para o ano letivo de 2015/2016 – 

Abertura de procedimento de contratação – Aprovação .----------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao senhor Presidente da  

Câmara Municipal  para dar um esclarecimento sobre o assunto, o qual referiu que este 

ponto poderá já estar ultrapassado por uma necessidade, isto é, admite-se que, à luz da 

legislação mais recente, não seja obrigatório a Assembleia Municipal aprovar a contratação 

dos técnicos para as AECs . No entanto, quando a Câmara tomou esta decisão, ainda não 

estava a hipótese desta última legislação e por uma questão de prudência, o assunto veio à 

Assembleia Municipal. Estas atividades são, música, expressão lúdica ou expressiva e 

inglês, exceto para o 3.º ano, porque faz parte do currículo dos alunos. =============== 

----- Após os esclarecimentos, O Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda 

de inscrições, tendo sido dada a palavra ao Membro da Assembleia Municipal, Maria 

Emília Martins Gomes da Costa  que referiu que é positivo que, no protocolo com o 

Agrupamento, seja salvaguardado o facto de que, sempre que houver professores 

disponíveis no Agrupamento, estes serão chamados a lecionar nas AEC`s. ---------------------

----- Quanto aos contratos, que sejam celebrados o mais rapidamente possível, para que as 

crianças possam beneficiar o mais cedo possível das aulas propostas.” --------------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia esclareceu que o Agrupamento, normalmente, 

consegue criar um conjunto de atividades, ao ponto de não comprometer, nem a 

contratação das AEC`s, nem os seus professores sem componente letiva. Apesar de haver 
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poucos alunos, ainda se fazem contratações e não há excedentários para assegurarem as 

AEC`s, por isso outros professores podem fazer contratualizações com a Câmara. ====== 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto a 

votação de forma nominal, conforme o estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal  

deliberou, por unanimidade dos presentes, APROVAR a autorização para a abertura do 

procedimento de contratação de técnicos no âmbito das atividades de enriquecimento 

curricular, para o ano letivo de 2015/2016, nos precisos termos  apresentados e aprovados 

pela Câmara Municipal. =================================================== 

===== De imediato, passou-se ao Ponto Treze do Período da Ordem do Dia, Estatuto do 

Direito de Oposição – Relatório de Avaliação – artigo 10.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de maio.-

----- O Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao senhor Presidente da  

Câmara Municipal  para dar um esclarecimento sobre o assunto, o qual referiu que esta lei 

está em vigor desde 1998 e que não houve, até agora, grande oportunidade, ou grande 

vontade de a cumprir, mas trata-se de um compromisso com a democracia, com o 

relacionamento de uns com os outros e com a vontade de melhorar os instrumentos 

democráticos. Isto não passa de um relatório e assegura a disponibilidade para o melhorar, 

tanto no próximo relatório do primeiro trimestre do próximo ano, como para melhorar o 

relacionamento com as oposições. Admite que este primeiro relatório pudesse, porventura, 

ser mais rico pelo que se disponibilizou para o enriquecer mais com as sugestões. 
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Portanto, o relatório cumpre a lei e está contente por poder, a partir de agora, entregá-lo 

todos os anos, e melhorá-lo. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Após estes esclarecimentos, O Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma 

ronda de inscrições e deu a palavra ao  Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília 

Martins Gomes da Costa  que afirmou que o relatório sobre o Estatuto do Direito de 

Oposição, embora por imposição legal, dá conta da preocupação da Câmara com um 

importante instrumento de regulação democrática do funcionamento das autarquias locais. 

----- Este Relatório corresponde a uma melhoria a que deve corresponder, de futuro, uma 

prática efetiva de respeito pelo preceituado no “Estatuto do Direito de Oposição”. -------------

------ No que diz respeito à CDU, declara não ter  sido ouvida para efeitos da elaboração de 

qualquer Orçamento e Plano Plurianual de Investimento do Município, apesar dos protestos 

e chamadas de atenção, o que choca com o disposto no Estatuto do Direito de Oposição. --

----- O relatório não regista esses incumprimentos, limitando-se a evidenciar práticas que 

decorrem da Lei 75/2013 e das que a antecederam e não propriamente do Estatuto do 

Direito de Oposição. Termina, formulando o desejo de que a apresentação do Relatório 

corresponda a uma nova prática do Executivo, o que beneficiará fortemente a democracia e 

o respeito efetivo pelas minorias” ============================================ 

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  deu, de novo, a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal,  a fim de poder responder. Este assegurou que não 

quer alimentar nenhum tipo de polémica, mas lamenta, porque o que a senhora deputada 

acabou de dizer devia ser aplicado em qualquer Câmara e em qualquer lugar. Mas a 

maioria das câmaras não apresenta este relatório, porque não têm infelizmente o 
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conhecimento que existe da mesma prática relacional que existe em Moimenta da Beira. 

Não se podem tratar de igual modo situações e práticas que são completamente distintas. - 

----- A Câmara Municipal de Moimenta da Beira nunca se recusou e nunca sequer 

obscureceu nenhuma iniciativa de ninguém da oposição, pelo contrário, aliás, nesta 

introdução, pediu a todos que façam um esforço para ajudar a melhorar o relatório e para 

ajudar a melhorar a prática. ================================================ 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. =====  

Período Aberto ao Público 

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  informou que estão 

abertas as inscrições ao público e passou a palavra ao senhor José Correia de Almeida 

Melo  que, após cumprimentar toda a assembleia, começou por afirmar que a Câmara de 

Moimenta da Beira continua a fazer das receitas do IMI – Imposto Municipal de Imóveis -

uma ideia fácil de arranjar dinheiro, por isso mesmo, é que não lhe interessa prescindir da 

receita da taxa do imposto municipal, ao contrário de muitas câmaras do país que ajudam 

as famílias para implementar o comércio, para reabilitação de imóveis e para combate ao 

desemprego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Referiu, ainda, que a Câmara Municipal de Caminha não vai aumentar o imposto 

municipal sobre imóveis do ano de 2016, esta medida, foi aprovada por maioria e a opção é 

transmitir o exercício de continuação às famílias e dizer-lhes que, apesar das dificuldades, 

enquanto autarquia, a verdade é que não devem ser as famílias, as tropas da infantaria, 

mas, pelos vistos, aqui, no concelho de Moimenta da Beira, são as tropas de infantaria que 



 

                                                                                                                                                                                  Fl. 169 

 

_________   

2015.09.29 

 
                                                                                                                                                               Livº. 13 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

 

 

têm de suportar a despesa. Neste contexto, prossegue o autarca de Caminha, 

acrescentando que, depois de há dois anos já ter baixado os impostos, nomeadamente, no 

que diz respeito ao IMI, decidiu não aumentar os impostos. A mensagem que deixada às 

famílias é que podem contar com a Câmara para poderem ter um nível de rendimentos 

superior àquele que teriam, se a Câmara tivesse de cobrar o imposto municipal sobre o 

valor máximo. Mas aqui neste caso, já não é o valor máximo, porque já baixou duas vezes 

e agora baixou mais uma vez. Quer dizer, que neste momento têm 0.34%.-----------------------

----- Com a Câmara de Viseu foi igual, baixou o IMI de oito mil famílias. Esta medida amiga 

da natalidade representa um investimento de mais de trezentos mil euros do orçamento. A 

Câmara de Viseu perdeu trezentos mil euros. Há muitas câmaras que prescindem do IRS, 

Aguiar da Beira, por exemplo, podia ir ao bolso das pessoas buscar 5% e não vai, deixa-os 

nos bolsos das famílias. Na derrama, em Moimenta da Beira, antigamente não existia, o 

IRS, também foi há pouco tempo para cá, também não existia.---------------------------------------

----- Conclusão, as pessoas, aqui, estão a pagar impostos todos os dias. Já não basta os 

impostos que pagam ao Estado, quanto mais à autarquia local. Tudo tem limites e isto, de 

facto, é um exagero. Referiu-se, ainda, aos municípios de Celorico de Bastos, Ferreira do 

Alentejo, Caldas da Rainha, Miranda do Corvo, Valongo, Bragança e Gouveia, que também 

baixaram o IMI. Em Moimenta da Beira, as pessoas andam sobrecarregadas. ========== 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal  solicitou permissão à Mesa da 

Assembleia para poder responder ao munícipe e começou por referir que aquilo que o 

senhor Melo leu do seu colega de Caminha é exatamente ao contrário do que disse, ele 

não fez nada de diferente, fez a mesma coisa, ou seja, Caminha não vai aumentar o IMI e 
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Moimenta também não. Em Viseu, o IMI Familiar não se aplica às famílias com um filho, 

em Moimenta, hoje,  fomos mais longe do que Viseu no IMI Familiar. Viseu tem a qualidade 

de vida que tem, porque, ao longo de muitos anos, teve as taxas máximas em tudo, não foi 

só no IMI, foi em tudo, o que permitiu que a governação atual e, de acordo com as notícias 

públicas, tenha herdado a situação de cerca de trinta milhões de euros a mais. Em 

Moimenta, a herança foi uma situação de cerca de vinte milhões de euros a menos. Apesar 

disso, está a fazer-se um esforço para não aumentar o IMI. Finalmente, falou de Aguiar da 

Beira que tem uma taxa de reposição de natalidade de 22,5% , em Moimenta da Beira, o 

resultado, não sendo excelente, é de mais do dobro disso. Por fim, quis realçar que o IMI 

tem um limite de 0.5%, todavia o Município não está no limite, mas nos 0.4%. 

=====Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos presentes, 

as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos 

do disposto no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às dezasseis horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ====== 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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