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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE SETE MBRO  DE DOIS MIL 

E DEZASSEIS ========================================================= 

ATA N.º 04/2016 

========== Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, 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 vinte do corrente mês. ---------------------------------------- 

----- A sessão teve o seu início pelas dez horas, 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, António Pedro Pereira Dias. -------- 

----- 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, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Maria Dulce Rodrigues de 

Andrade Cardoso, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, António Pedro Pereira Dias, António 

Humberto Paiva Matos, Sidónio Clemêncio da Silva, António José de Macedo, Jorge Mota 

dos Santos, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Sidónio da Silva Meneses, Maria Emília 

Martins Gomes da Costa 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 

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 
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Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, da União de Freguesias de Paradinha e 

Nagosa, André Trindade de Sousa,  da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de 

Nacomba e Ariz, José Dias Lopes  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 José Tojal Rebelo, Carlos Alberto de Meneses Bento, Celita Maria Pereira Leitão,  

Susana Duarte Morais, António Francisco Pinto Reis, Francisco José Cardoso de Moura 

Fábio Ricardo Morgado Gomes e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Ribeiro Gomes, da Rua, António Manuel Pinto 

da Silva de Sever, Marcelino Ramos Ferreira  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, declarou aberta a sessão e passou a palavra à 

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

qual começou por referir que, para aprovação, existiam as atas de abril e de junho do 

corrente ano, as quais, de imediato, foram colocadas para aprovação:----------------------------- 

A ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e nove  de abril de dois mil e dezasseis  - 

----- Presente para aprovação a ata da sessão ordinária realizada em vinte e nove 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A ata da Sessão Ordinária realizada em trinta de ju nho de dois mil e dezasseis . -------- 

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

correspondência que todos receberam, do Grupo Parlamentar Os Verdes – uma pergunta 

ao Governo sobre a instalação de central de biomassa florestal – Mundão – Viseu; envio de 

iniciativa legislativa agendada para discussão no dia 16 de setembro, sobre a devolução 

dos baldios às comunidades locais, e também da AEDRL – Associação de Estudo de 

Direito Regional e Local, o inquérito  relativo aos 40 anos do Poder Local. -----------------------

----- Sobre o inquérito dos 40 anos do Poder local, o Membro da Assembleia, José 

Manuel de Andrade Ferreira, referiu que o inquérito consegue ser aberto, mas não é 

possível preencher o formulário. ============================================ 

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

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

Municipal, Maria Emília Martins Gomes da Costa,  que, após cumprimentar todos os 

presentes, esclareceu que é uma moção que já tinham apresentado em 2014, mas dada a 

mudança do Governo, entendeu por bem voltar a trazer a “Moção – Pela Construção do 

Itinerário Complementar n.º 26 – IC26”  do seguinte teor: -------------------------------------------

--------- “Há um grande descontentamento em toda a região interior do país, nomeadamente 
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nas Beiras e Douro Sul, pelo abandono e sucessivo desinvestimento público nesta região. 

Agora que o novo Governo defende a coesão territorial e o combate às assimetrias 

regionais, é tempo de tomar decisões que contribuam para esse objetivo. -----------------------

----- A construção do itinerário complementar IC26, estabelecendo a Sul, a ligação à A25, 

através de Trancoso e a Norte a A24, através de Tarouca/Lamego, é fundamental para o 

desenvolvimento económico e social de toda esta vasta região. Aproxima distâncias entre 

localidades, facilitando a mobilidade de pessoas e mercadorias. ------------------------------------

----- A existência do IC26, reivindicado por agentes económicos, autarquias e populações, 

constitui um elemento determinante para o recrudescimento da atividade económica, para 

a revitalização do aparelho produtivo e para a criação de emprego, numa região onde 

imperam a falta de oportunidades de emprego, o encerramento de empresas e o abandono 

das localidades, devido ao continuado despovoamento e envelhecimento demográfico, 

resultantes de politicas erradas de ostracização do interior. -------------------------------------------

----- No Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020, existem possibilidades de lançamento 

de novas obras no campo das acessibilidades. Cabe ao Governo inscrever nos 

mapeamentos as obras que pretende que sejam contempladas. Para responder ao 

desígnio da coesão territorial, é necessário investir no interior, aproveitar as suas 

potencialidades e recursos, que possibilitem o seu desenvolvimento. ----------------------------- 

----- É preciso uma política integrada – apostar na produção nacional, na necessidade do 

investimento público, na criação de emprego e na redistribuição da riqueza – que contribua, 

decisivamente, para o desenvolvimento do interior e que, efetivamente, conduza à 

eliminação das assimetrias regionais que hoje se agravam. Neste sentido, entendemos que 
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é necessário considerar o planeamento e a calendarização do investimento público a 

concretizar no interior, nomeadamente a construção do IC26. ---------------------------------------

----- Assente nesta convicção, os eleitos da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira 

reclamam do Governo a inclusão do Itinerário Complementar n.º 26, na lista de prioridades 

das obras a realizar no Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020”. ================ 

 ===== 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, referiu que na generalidade desta moção está plenamente de acordo. 

O Governo mudou nas condições que mudou e  propõe que a moção também fosse 

enviada aos deputados do Partido Comunista para que esses mesmos deputados 

reivindicassem o IC26, aqui na nossa região. -------------------------------------------------------------

----- Felicitou a Câmara e todos os trabalhadores pelo empenho que tiveram no certame da 

Expodemo 2016. Foi um certame, onde muita gente veio a Moimenta da Beira e, mais uma 

vez, Moimenta da Beira se mostrou. Salienta que o espaço continua a ser pequeno, cada 

vez há mais expositores, há que repensar a forma de aumentar o espaço. Também, 

continua a dizer que a ExpoDemo deveria ter mais um dia, o que iria dar maior 

grandiosidade ao certame. Relativamente ao espaço em frente ao Tribunal, recomendou à 

Câmara, caso seja possível, lavar aquele espaço nobre e propôs a colaboração dos 

Bombeiros Voluntários. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Pergunta se o espaço e  os arranjos externos do Centro de Saúde são da competência 

da Câmara ou se da ARS, dado tratar-se de espaços onde muita gente vem dos concelhos 

limítrofes e está um bocadinho abandonado, necessitando de ser melhorado. ------------------ 
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----- Outro assunto que quis introduzir é a situação da mudança de residência dos cartões 

de cidadão por imposições fiscais, ou seja, os emigrantes que estão no estrangeiro são 

obrigados a atualizar a morada que têm no estrangeiro.  Se os emigrantes ficarem mais do 

que seis meses no estrangeiro, a lei fiscal diz-nos que têm de mudar a residência para o 

estrangeiro e isto acarreta alguns problemas. Basta a nossa situação de não termos 

pessoas, no interior e, ainda, vamos ter cada vez menos pessoas com residência no nosso 

concelho, especificadamente, em Moimenta da Beira, em que realmente os serviços fiscais 

obrigam as pessoas a mudar a residência para o local onde trabalham. As consequências 

são Freguesias e Câmaras com menos eleitores, provocando perda de vereadores e 

receitas menores. Parece-lhe que o problema tem de ser resolvido e, no seu entender, o 

fisco não pode obrigar as pessoas a alterar a residência para o estrangeiro, quando têm cá 

as suas casas.  Além desta situação politica que é completamente desajustada, há uma 

outra, em que estas pessoas também deixam de contar como número. Por exemplo, o Sub 

obedeceu ao cálculo das pessoas existentes no concelho e,  por isso, foi aqui implantado. - 

----- De seguida, usou da palavra,  o senhor  Presidente da Assembleia  sobre a 

ExpoDemo, na sequência da intervenção do José da Ferreira, propôs, em nome da mesa 

que fosse tomada uma posição de Congratulação a respeito da ExpoDemo que tem, de 

facto, um impacto económico e, acima de tudo, transmite uma imagem real de Moimenta 

com o seu dinamismo em áreas fundamentais, como são: a imagem do que, hoje, é 

chamado de marketing territorial e, Moimenta da Beira,  é vista  como o coração da maçã; 

os espumantes Terras do Demo e, enfim, todas as restantes atividades económicas. --------

----- No âmbito da globalização, não se internacionaliza quem não cresce e morre, hoje, é 
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uma verdade mais imperativa do que nunca e, ao termos dado este passo, é de aproveitar. 

Propôs que a Assembleia Municipal também sinta este orgulho na dimensão e na 

proporção que está a tomar a ExpoDemo. =====================================                    

=====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 e 

solicitou autorização para se referir às questões que lhe foram colocadas em quatro temas. 

O primeiro, justificar, por ele próprio, ter sugerido ao senhor Presidente da Assembleia que 

esta sessão se realizasse no dia de hoje, por motivos de agenda e em que todos os dias 

estiveram preenchidos com reuniões. -----------------------------------------------------------------------  

----- Informou que, há pouco tempo, assinou um protocolo, entre o Município de Moimenta 

da Beira e o Ministério da Educação, que visa requalificar a nossa Básica e Secundária. 

Este protocolo permite fazer o que, até há alguns anos atrás, foi feito no âmbito da Parque 

Escolar, que usufruiu de orçamentos na ordem dos dez milhões de euros para executar 

requalificações semelhantes às que se vão fazer agora e para as quais dispomos, apenas, 

de dois milhões. Apesar disso, irá empenhar-se para que este estabelecimento de ensino 

fique em boas condições para as próximas décadas, encontrando-se a decorrer a fase de 

caderno de encargos.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu, em seguida, a todos os membros da Assembleia  Municipal que, desde 

junho,  têm estado presentes num conjunto de realizações que dizem respeito a todos, 

como a Expodemo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Continuando no uso da palavre, felicitou a primeira secretária, Maria Teresa Adão 

Chaves, por ter concluído com sucesso o seu Doutoramento, com a tese “Processos 
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Cognitivos Subjacentes à Apreciação do Humor - o Papel do Professor Mediador”. Trouxe 

este assunto, porque ficou pessoalmente muito satisfeito e orgulhoso, quando assistiu à 

defesa da tese de Doutoramento, mas, ainda, porque, para o Município de Moimenta da 

Beira, ter mais um cidadão doutorado é digno de registo, assim como para a Assembleia 

Municipal de Moimenta da Beira, tratando-se tanto mais de uma pessoa que, já não sendo 

jovem, vem provar que aprendemos até ao fim e podemos, com muito trabalho e muito 

esforço, evoluir academicamente, mesmo que daí não advenham benefícios materiais. ---- 

----- Quantos às questões colocadas e  quanto à proposta  deixada pela deputada Maria 

Emília, quis, apenas, dizer que a questão do IC26 não é uma batalha perdida, ainda que 

pareça, mas as batalhas só ficam perdidas, quando  deixamos de  as combater e nós 

estamos muito longe de abandonar a luta. Em determinado momento, foi possível unir 

todos os Presidentes de Câmara do Douro Sul e levarem ao Ministério das Obras Públicas 

um documento que dizia o seguinte: “de todas as obras que os concelhos precisam, a 

prioridade de todos é o IC 26”. Esta atitude foi tomada por duas razões: uma, porque isto 

reforça junto dos decisores a necessidade de construir o IC26, e outra, porque podia haver 

dúvidas sobre a prioridade que todos estabeleciam. Essas dúvidas foram esvaziadas 

através das subscrições deste documento. A União Europeia, neste último quadro 

comunitário, estabeleceu que as estradas, em Portugal, são prioridades negativas, o que 

significa que não podem serem feitas estradas em Portugal. A manter viva a possibilidade 

da construção do IC26, o município de Moimenta da Beira tem afirmado que os municípios 

que têm no IC26 uma prioridade devem participar também financeiramente nesse projeto. 

Esta opinião não é partilhada pelos responsáveis de todos os municípios que entendem ser 
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essa uma competência do poder central. O Estado Central vai ter que assumir uma 

percentagem da contrapartida nacional e todos os municípios beneficiários podem também 

assumir uma parte aqui. Esta discussão está a fazer o seu caminho, não tem tido muitos 

aderentes, mas esta guerra não é para perder. Assim sendo, está completamente de 

acordo com a proposta apresentada pela deputada Maria Emília Costa, porque os 

territórios abrangidos por este IC 26 seriam muito beneficiados, bem como empresas 

espanholas e o norte de Portugal, através do Douro. É bem certo que Moimenta da Beira, 

pela sua localização geográfica, é um dos concelhos que mais beneficiará.  ---------------------

----- Quanto ao senhor deputado José  Ferreira, agradeceu as palavras que dirigiu aos 

colaboradores da Câmara Municipal relacionados com a ExpoDemo, mas a sua visão é de 

consolidar a ExpoDemo na dimensão que tem, em termos de dias, e na localização por lhe 

parecer o melhor lugar. Entende que uma das razões para o sucesso deste certame é 

realizar-se no meio do centro da vila. Brevemente, irão decorrer obras de alargamento do 

espaço à frente da Câmara, tornando-o numa praça para que o Largo do Tabolado seja 

praça ligada à praça do Tribunal e à praça Comandante Requeijo em temos pedonais, sem 

que os veículos interfiram.  Isto vai significar um aumento razoável da área de intervenção, 

permitindo uma reorganização de todo o certame. O aumento da área disponível vai 

facultar outras possibilidades. ---------------------------------------------------------------------------------

----- No atinente à lavagem do espaço, será feita. A partir do dia em que foi possível retirar 

os equipamentos, começou-se, imediatamente, a limpar, a tapar alguns buracos, a colocar 

alguns cubos e, após as reparações, imediatamente serão lavadas, porque tem muito gosto 

na limpeza na nossa vila, nas nossas aldeias e fará um esforço para que tudo esteja limpo. 
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Relativamente aos arranjos exteriores dos espaços do Centro de Saúde, a competência é 

do Ministério da Saúde, mas a câmara sente-se na obrigação de manter o espaço limpo, 

até porque os arranjos exteriores foram quase todos feitos pela Câmara, embora sejam da 

competência do Ministério da Saúde. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Há muito tempo que existe um projeto aprovado pelo próprio Ministério da Saúde para 

requalificar aquele espaço exterior, porém, nos moldes em que está projetada pelo 

Ministério da Saúde,  custa bastantes dezenas de milhares de euros. Enquanto o Ministério 

da Saúde tiver, no seu próprio orçamento,  a realização daqueles arranjos exteriores, a 

Câmara tentará ir mantendo boas condições de utilização sem gastar muito dinheiro. Existe 

um bom diálogo e relacionamento entre a Câmara e o Centro de Saúde. ------------------------- 

----- Quanto ao estacionamento localizado, onde estiveram os contentores, aguarda-se uma 

definição técnica, para o heliporto, que permita melhorar o espaço do heliporto e o espaço 

de estacionamento. Cada vez vêm mais cidadão de outros municípios ao nosso Centro de 

Saúde, porque temos um bom serviço, bons profissionais que se esforçam muito e um bom 

atendimento num tempo adequado. --------------------------------------------------------------------------

-----Finalmente, quanto à questão dos emigrantes, quero em primeiro lugar, agradeceu a 

chamada de atenção, porque não conhecia em pormenor o que se estava a passar. 

Conhecia a lei e o impacto das isenções automáticas das nossas receitas e do conjunto 

dos processos relacionados com IMI, o que não sabia é que o Serviço Nacional de 

Finanças tinha instruções para determinar que os emigrantes fossem obrigados a mudar de 

residência. Em função de uns contactos que estabeleceu junto das entidades competentes, 

o senhor Secretário de Estado das Tributações Fiscais ficou de arranjar uma solução e de 
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a comunicar à Associação Nacional de Municípios. Todavia, parece-lhe inconcebível que 

os nossos serviços estejam a sugerir aos emigrantes que cortem o último vínculo 

administrativo que têm com a sua terra. Na CIMDouro, onde levou esta questão, foi tomada 

uma deliberação, mas, praticamente, ninguém sabia o que estava a acontecer. ========               

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

“Moção A –  Pela Construção do Itinerário Complementar n.º 26 –  IC26 ”, apresentada 

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

----- A Moção foi aprovada, por unanimidade dos presentes  e vai ser enviada ao Ministério 

do Planeamento e das Infraestruturas. ======================================== 

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

Moção B , apresentada pela Assembleia Municipal de “ Um Voto de Congratulação e  

Louvor à Câmara Municipal pela maneira como decorre u a ExpoDemo , realçando o 

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

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

----- Esta Moção foi aprovada, por unanimidade dos presentes. ===================== 

 ===== 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. ====== 
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===== 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  solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara  para que se pronunciasse sobre o referido assunto. Este começou por esclarecer 

que este relatório do segundo trimestre, do corrente ano, é apresentado nos termos da lei e 

pretende permitir o acompanhamento do PAEL. No seu ponto de vista, não há nada que 

mereça especial destaque nesta informação, pois os valores mantêm-se em linha com o 

que tem vindo a ser desenvolvido. A apreciação também tem caraterísticas muito 

semelhantes, registando-se, apenas, alguns incumprimentos por excesso. Acrescentou 

que, até hoje,  a DGAL ainda não respondeu à carta enviada no princípio do ano, atitude 

que apelidou de injustificável, na medida em que a mesma organização que não admite um 

minuto de falha aos Municípios é a mesma que leva meses e não responde a questões 

importantes. =========================================================== 

----- 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 à Taxa 

Municipal de Direito de Passagem – Fixação da taxa a aplicar em 2017- 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 
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começou por referir que a Câmara propõe que seja aplicada esta taxa municipal de direito 

de passagem sobre as empresas que auferem comunicações fixas. Antes, esta taxa era 

refletida nas faturas dos consumidores, agora, como não prejudica nada as empresas, esta 

taxa é suportada pelos operadores. Em 2015, a cobrança desta taxa foi de dois mil e 

quarenta e seis euros, em tudo semelhante à de 2014. =========================== 

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

inscrições e, como ninguém se inscreveu, 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 os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a fixação da 

taxa municipal de Direito de Passagem em 0,25%, a aplicar no ano de  2017,  nos precisos 

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

===== De imediato, passou-se ao Ponto Quatro 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 2016 – Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.-----------------

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

Câmara Municipal  alguns esclarecimentos. Este começou por referir que, em primeiro 

lugar, do ponto de vista das obrigações legais, o Município de Moimenta da Beira tem vindo 

a gerir um conjunto de argumentos que lhe têm permitido, até hoje, não fixar a taxa de IMI 

em 0.5 %. Neste momento, o 0.5% já não existe e é 0.45% de taxa máxima, nos termos da 

Lei do Orçamento de Estado em vigor, exceto para os municípios que, tal como Moimenta 
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da Beira, tenham obrigações contratuais com o PAEL. A taxa, em Moimenta da Beira, vai 

manter-se em 0.4% e não em 0.5%. Moimenta é o único município do País que, tendo 

aderido ao programa 1 do PAEL, não tem a taxa máxima. --------------------------------------------

----- Este ano, o Município de Moimenta da Beira vai ter uma redução na receita do IMI que 

se estima na ordem dos 12%, resultante de algumas isenções automáticas e da alteração 

de alguns coeficientes de localização que vão dar oportunidade aos proprietários dos 

imóveis de poderem pedir uma reavaliação do seu imóvel. Foi feito um grande esforço para 

que o parque industrial fosse desagregado em termos fiscais, porque é ali que estão 

grandes imóveis e, tendo taxas mais baixas, as empresas podem ser ajudadas. ---------------

----- O Município propõe, para o ano de 2016, que seja aplicada a mesma taxa de 2015, 

isto é, uma taxa de 0,4% de IMI. ============================================-

---- Após os esclarecimentos prestados, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  

abriu uma ronda de inscrições, e no uso da palavra, começou por dizer que concorda com 

a manutenção da taxa, apesar de o Governo ter baixado a taxa máxima de 0.5% para 

0.45%. É necessário continuar com a taxa de 0.4%, devido  ao contrato com a Direção 

Geral do Tesouro e Finanças relacionado com o PAEL, que obriga a manter as taxas 

máximas de IMI. ======================================================== 

===== Foi concedida a palavra  ao Membro da Assembleia Municipal, José Manuel 

Andrade Ferreira,   que se congratulou com a posição do senhor Presidente da Câmara, 

relativamente ao possível pagamento da restante dívida ao PAEL. Trata-se de uma das 

soluções que pode ser encontrada para, depois, eventualmente, a taxa do IMI ser revista. 

Se, para o ano, foi possível pagar, mesmo que seja com um novo empréstimo, com uma 
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taxa de juro mais baixa do que aquela que a atual, a parte restante desse empréstimo com 

o PAEL, será uma solução com a qual concorda plenamente. ---------------------------------------

----- Por sua vez, relativamente aos novos impostos que querem impor sobre o IMI - às 

servidões de vistas, à localização e à exposição solar -, desconhece se esse imposto é 

automático, ou se, realmente, as Câmaras têm autonomia para o não aplicarem. ======== 

----- De novo, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para dizer, em primeiro 

lugar, que não é possível substituir um empréstimo mais desfavorável por um que tenha 

uma taxa mais favorável. A lei não permite substituir o empréstimo do PAEL, embora fosse 

exequível negociar, na banca, um empréstimo com juro mais baixo.--------------------------------

----- Aproveitou o uso da palavra para desejar êxito ao engenheiro António Guterres na sua 

candidatura a Secretário Geral da ONU. --------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao IMI solar, ele teve uma reação negativa por parte de toda a gente e, 

também, pela Associação de Municípios, que pediu ao Governo para o revogar, pelo que 

essa taxa,  se vier a ser aprovada, só será aplicada aos novos imóveis, ou aos que 

quiserem pedir a reavaliação. Em resumo, os imóveis que existem atualmente não são 

objeto de reavaliação, a não ser por iniciativa do proprietário, ou do município. Esta lei pode 

ter algumas virtualidades se for bem feita e distinguir corretamente os imóveis. ========= 

----- 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 os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e dois votos a favor, três 
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abstenções do senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alvite,  António José Monteiro 

dos Santos,  e dos membros da Assembleia Municipal, José Manuel de Andrade Ferreira e  

Teresa Cecília Coelho Carvalho e um voto contra do  senhor Presidente de Junta da 

Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos  Rosário,  APROVAR as taxas do IMI - Imposto 

Municipal sobre Imóveis referente ao ano de 2016 em 0,4%  para os prédios urbanos, nos 

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

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

Familiar – Lei n.º 82- B/2014, de 31 de dezembro – Lei do Orçamento de Estado 2016 ------

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

Presidente da Câmara  que começou por relembrar que, no ano anterior, tinha sido feita 

uma proposta para que se reduzisse o IMI às famílias, nos termos da legislação em vigor. 

Esta nova legislação faz com que haja uma dedução fixa em função do número de 

dependentes. Para os agregados familiares que têm um dependente, a dedução é no valor 

de €20,00 (vinte euros), independentemente do valor do IMI a pagar; quem tiver dois 

dependentes beneficia de uma dedução no valor de  €40,00 (quarenta euros),  e para quem 

tiver  três ou mais dependentes, o valor da dedução  é de €60,00 (sessenta euros), sendo 

que o número de agregados familiares do concelho que são abrangidos pelo primeiro 

escalão é de 358; agregados com dois dependentes são 265; agregados com três ou mais 

dependentes são 23. Esta situação tem um impacto total na receita na ordem dos vinte mil 

euros, mas cada um destes grupos tem um impacto significativo, por exemplo, para os 

agregados que tem um dependente, baixa-lhes o IMI cerca de 16%, aqueles que têm dois 

dependentes baixa-lhes o IMI de 26,81% e os que têm três e mais dependentes, baixa-lhes 
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o IMI em cerca de 40%. Sendo verdade que, em temos da receita global, isto não tem um 

grande impacto, é, também, verdade que para aqueles aglomerados em concreto se traduz 

num impacto significativo. Neste universo global a redução do IMI é na ordem dos 22%. == 

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

inscrições e passou a palavra à Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Marti ns 

Gomes da Costa,  que referiu que esta redução do IMI Familiar deveria ser para todas as 

famílias e não para os patamares que estão definidos. ============================ 

----- 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 os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, APROVAR a taxa de 

IMI Familiar, nos precisos termos apresentados a aprovados pela Câmara Municipal. = 

===== Iniciou-se o  Ponto Seis 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 coletável, e uma taxa mais baixa de 0.75%, que se chegou a aplicar às 

empresas que tivessem um volume de negócios inferior a cento e cinquenta mil euros por 
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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, no município de 

Moimenta da Beira, tem estado mais ou menos estabilizada na ordem dos sessenta mil 

euros. Admite que, no ano de 2016, ela possa subir ligeiramente, porque, no ano anterior, 

foi determinada a alteração de 1.5 %,  para todas as empresas. ------------------------------------

----- Se fosse possível prescindir desta receita, a câmara fá-lo-ia, pelo menos, para 

distinguir as empresas maiores,  da empresas menores, mas não é possível, sob pena de,  

se contrariarem os argumentos de defesa quanto ao IMI. =======================-----

----- Neste seguimento, 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 os 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, Teresa Cecília Coelho 

Carvalho, 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. ======= 

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

Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 2017 – 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”. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- 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 a posição 

da Câmara Municipal, relativamente ao IRS,  é em tudo semelhante ao que se  tem 

passado,  nos anos anteriores,  e as razões legais são aquelas que já referiu 

anteriormente. O IRS é um imposto onde a progressividade é maior, onde, por ventura, a 

justiça fiscal pode ser considerada maior e, onde a redistribuição se consegue fazer, a 

partir deste imposto, a favor daqueles que precisam mais. Neste caso, os mais 

desfavorecidos não pagam IRS, neste caso concreto, beneficiam do IRS que os outros 

pagam e é esta posição solidária que é necessário ter. Por este conjunto de razões,  a 

proposta é que o Município de Moimenta da Beira não prescinda de nenhum IRS que lhe 

cabe. A Lei das Finanças Locais determina que os municípios têm direito até 5% do IRS 

que é gerado pelo seu espaço territorial. ======================================-

----- Logo de seguida, o senhor 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 maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a 

favor, uma   abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Teresa Cecília Coelho 

Carvalho e um voto contra do senhor Presidente de Junta da Freguesia de Leomil, José 

Luís dos Santos Rosário, APROVAR a proposta de Participação Variável no IRS – 

percentagem a aplicar em 2017, mantendo a participação variável de 5%, nos precisos 

termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ======================== 
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===== Foi iniciado o Ponto Oito 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 o 

que,  numa questão de legalidade, a Assembleia Municipal tem de fazer em relação a este 

concurso público e às diligência que nele têm de ser tomadas. --------------------------------------

---Trata-se de um concurso público e internacional para a aquisição da energia elétrica para 

todos os concelhos da Comunidade Intermunicipal do Douro, e que, no ano passado, teve, 

exactamente, as mesmas caraterísticas e obteve bons resultados. ---------------------------------

-----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. ================== 

===== Por fim, passou-se ao Ponto Nove 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 tema, o qual começou por admitir 
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que se trata de um assunto para a Assembleia Municipal tomar conhecimento. A lei 

determina  que o auditor externo  apresente à Assembleia Municipal este relatório, ou esta 

informação, neste caso,  trata-se do 1.º semestre do corrente ano. Estas informações que 

têm períodos distintos do ano podem correr o risco de conter alguma informação que, 

depois,  não coincida com a projeção para o ano e para os resultados que venham a ser 

obtidos. Por exemplo, o auditor externo afirma que as dívidas de curto prazo entre janeiro e 

junho aumentaram cerca de setecentos mil euros e isto é uma conjuntura que se espera 

que não se mantenha até ao fim do ano. Os aspetos mais relevantes da vida financeira do 

município correm de forma mais ou menos tranquila e o que importa é que registe sempre 

tendências favoráveis, ano após ano. Verifica-se um esforço notório para que o 

endividamento continue a diminuir. Todos os principais indicadores continuam dentro do 

que é considerado adequado para o município. ----------------------------------------------------------

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

===== Terminada a ordem do dia, e não havendo intervenções do público,  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 doze horas e quinze minutos, 

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