
  Fl. 134 
____________ 

 

____________ 

2018.10.29 

L iv º .  157  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

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

                                                                   

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E NOVE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO ====================================================== 

ATA N.º 22/18 

========== Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 

nesta Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 20 de 

outubro de 2017), elaborei a ata da presente reunião, compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO 

e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, o primeiro na qualidade de Presidente da 

Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, 

a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada no dia 23 de 

outubro de 2017, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 155, e cuja ordem do 

dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 

2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ======================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- 1. Orçamento para o ano de 2019 – Propostas da Coligação “Unidos pelo 

Futuro” – Pelo Senhor Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, foi 

apresentada uma proposta com contributos para integrar o orçamento para o ano de 

2019, que deu entrada nos serviços, via email, no dia 26 do corrente mês, pelas vinte e 

duas horas e quarenta e um minutos, com vista à sua discussão no período antes da 

ordem do dia. A propósito, o Senhor Presidente questionou o referido Vereador sobre a 

forma como queria fazer a apresentação da dita proposta, tendo este respondido que iria 

fazer uma apresentação sumária, por considerar importante que o executivo se 

pronuncie sobre as mesmas, afirmando que gostava que fossem contempladas no 

orçamento do próximo ano. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, o referido Vereador teceu os considerandos que achou pertinentes 

sobre o documento que continha as propostas, que nesta ata se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Presidente fez uma abordagem concreta a cada uma das 

propostas apresentadas, realçando que na sua maioria são uma repetição do que já 

tinha sido apresentado em anos anteriores. ------------------------------------------------------------ 

----- Antes da apreciação às ditas propostas, o Senhor Presidente fez um comentário à 

questão das tendências demográficas assinaladas na “Exposição de Motivos”, do 

documento em análise, afirmando que a resposta a este problema não se resolve com 

medidas avulsas, mas sim com medidas concertadas de maior impacto e profundidade. 

Disse, ainda, que não se trata de um problema exclusivo do Município de Moimenta da 
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Beira, que, ainda assim, com os meios e recursos que dispõe, tem conseguido manter 

alguma resistência às tendências demográficas ao nível do país. ------------------------------- 

----- Entrando na análise das propostas, o Senhor Presidente disse: ---------------------------- 

----- Criação do Inventário Municipal Eletrónico – A proposta sugere a criação de um 

inventário municipal eletrónico, que registasse todas as existências de forma a gerar 

poupanças, apostando na eficiência dos recursos e organização dos serviços. 

Pronunciando-se sobre o tema, o Senhor Presidente afirmou tratar-se de um conjunto de 

procedimentos já existentes e em prática no Município de Moimenta da Beira, que 

permitiu baixar o nível de endividamento de forma significativa, ao mesmo tempo que 

libertou meios para realização de investimento. Mais referiu que os serviços municipais, 

em articulação com o executivo em permanência, têm sido capazes de reduzir o 

desperdício de forma sistemática, caminho que deve continuar a ser trilhado e que é um 

sinal claro de sucesso desta administração. ----------------------------------------------------------- 

----- Setor das Águas – A proposta vai no sentido da criação de um grupo de trabalho 

que identifique os problemas que contribuem para o défice tarifário. Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente afirmou que o Município de Moimenta da Beira tem sido totalmente 

dedicado a esta causa, procurando discutir em vários fóruns esta matéria, que espera vir 

a concretizar-se através da entidade supra municipal que, para o efeito, venha a 

constituir-se. Apesar disso, face às dificuldades de implementação de medidas macro, 

em consequência dos sucessivos adiamentos legais que se têm verificado, disse que o 

Município de Moimenta da Beira não descura a manutenção das redes, facto que tem 
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traduzido uma redução significativa dos desperdícios. ---------------------------------------------- 

---- Software Livre – A proposta sugeria a criação de um grupo de trabalho que 

permitisse identificar os programas que pudessem ser substituídos por freeware. A 

propósito, o Senhor Presidente afirmou que o Município de Moimenta da Beira usa já um 

conjunto de software livre, que não conflitua com o que tem que ser licenciado. Afirmou, 

também, que se lhe afigura que a proposta resulta de um grande desconhecimento da 

realidade, na medida em que não leva em linha de conta as questões relacionadas com 

a interoperabilidade dos softwares. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Iluminação Municipal – A proposta sugere a aposta num plano municipal de 

transição para a iluminação LED que possa ser apoiado por fundos comunitários. Sobre 

este tema, o Senhor Presidente chamou a atenção para o investimento de centenas de 

milhares de euros já efetuado, através da instalação de centenas de luminárias, 

afirmando que este caminho continua a ser uma prioridade do Município de Moimenta da 

Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Portugal 2020 – Gabinete de apoio aos empresários – A proposta refere a 

importância de destacar dois funcionários, dois dias por semana, para apoio aos 

empresários sobre o melhor aproveitamento dos fundos deste programa, bem como de 

divulgar a existência deste gabinete, de modo a que as empresas aumentem a sua 

competitividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente a esta temática, o Senhor Presidente afirmou que a chamada 

diplomacia económica tem sido feita por ele próprio de forma permanente, tendo dado 



  Fl. 138 
____________ 

 

____________ 

2018.10.29 

L iv º .  157  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

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

                                                                   

 

como exemplos as reuniões havidas na última semana com potenciais interessados na 

área da agricultura e na instalação de um parque solar. -------------------------------------------- 

----- Gabinete de diplomacia económica – A proposta contempla a criação de um 

gabinete constituído por um vereador, um representante da divisão financeira da 

Câmara Municipal, um representante da secção de Moimenta da Beira da AIRV e um 

representante da Associação de Fruticultores da Beira Távora. ---------------------------------- 

----- Relativamente a esta temática, o Senhor Presidente reafirmou tudo o que sobre a 

matéria tem vindo a expender, dizendo que mais nada tem a acrescentar ao que tem 

afirmado sempre que o Senhor Vereador repete a mesma proposta. --------------------------- 

----- Rede de escoamento de produtos através da emigração - A proposta sugere a 

criação da rede atrás referenciada. ----------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente afirmou concordar com a importância crescente dos nossos 

emigrantes no escoamento dos produtos e serviços locais, o que tem vindo a constituir 

uma mais-valia significativa, na qual se justifica manter e aprofundar as relações 

existentes. Mais referiu o esforço que a autarquia leva a cabo no sentido de responder o 

melhor possível às necessidades dos nossos emigrantes, quando em Portugal, ao 

mesmo tempo que se procura dispensar-lhes um acolhimento suscetível de os fazer 

manter o gosto por tudo o que é nosso. ----------------------------------------------------------------- 

----- Mercado de Natal – A proposta sugere a realização do primeiro mercado de natal, 

em parceria com o comércio local. Sobre este assunto, o Senhor Presidente afirmou que 

o Município de Moimenta da Beira tem vindo a levar a efeito algumas das atividades 
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sugeridas, por altura do Natal, sendo que este ano se prevê que a iniciativa possa ser 

reforçada quer em termos de qualidade, quer em número de participantes. ------------------ 

----- Orçamento Participativo – A proposta sugere a promoção de um orçamento 

participativo, que permita a realização de um projeto da escolha dos munícipes. A 

propósito, o Senhor Presidente afirmou que não vê nenhuma vantagem nos orçamentos 

participativos, face às dotações residuais das respetivas rubricas. Disse que lhe parece 

muitas vezes tratar-se de um documento demagógico e enganador, razão pela qual 

disse respeitar muito a relação de proximidade com todas as instituições, que, em sua 

opinião, substitui com muita vantagem o orçamento participativo. ------------------------------- 

----- IC 26 – A proposta pretende que se desenvolva um estudo que demonstre a 

necessidade de interligar de forma rodoviária as áreas empresariais de Moimenta da 

Beira e Vila nova de Paiva. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente lembrou os investimentos feitos recentemente na ampliação do 

Parque Industrial de Moimenta da Beira, e na ligação entre este e a estrada nacional 

226, afirmando nem compreender como é possível alguém afirmar que Moimenta da 

Beira ficou fora dos investimentos em áreas empresarias, quando todos sabemos a 

dimensão do investimento feito, e especialmente a representação que teve quer ao nível 

da CIM Douro que na Região do Norte. ----------------------------------------------------------------- 

----- Agricultura – Efeitos das alterações climáticas – A proposta sugere a criação de 

um grupo de trabalho que possa demonstrar ao Governo e à sociedade em geral os 

efeitos nefastos das alterações climáticas sobre a agricultura e sobre a falta de água nas 
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explorações agrícolas. Relativamente a esta questão, o Senhor Presidente afirmou que 

o Município de Moimenta da Beira é um dos responsáveis por manter este “dossier” na 

ordem do dia, em função do trabalho permanente que tem desenvolvido para fazer ver a 

quem toma as decisões, a importância que tem, para Moimenta da Beira, para a Região 

e para o País, que o regadio em Portugal seja mais do que para o Alentejo, e muito 

especialmente o Alqueva. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mercado Digital – A proposta sugere a criação de um mercado digital para 

colocação de produtos online com vista ao respetivo escoamento. Sobre o assunto, o 

Senhor Presidente disse que existe um conjunto de pessoas que tem perspetivado um 

projeto em tudo semelhante, afirmando que o Município de Moimenta da Beira está 

disponível para acompanhar a evolução deste processo. ------------------------------------------ 

----- Conselho Consultivo do Presidente para a Educação, Desporto e Juventude – 

A proposta sugere a criação da entidade atrás referenciada. No que se refere a este 

assunto, o Senhor Presidente afirmou não sentir essa necessidade, porque valoriza o 

contato diário com as instituições e outros atores neste setor. ------------------------------------ 

----- Projeto CET – A proposta aponta no sentido de um grupo de trabalho possa 

desenvolver um projeto CET, na Escola Profissional da “Quinta do Ribeiro”. 

Relativamente ao assunto em causa, disse o Senhor Presidente que o Município de 

Moimenta da Beira mantém a disponibilidade para acolher e apoiar as iniciativas desta 

ou de qualquer outra escola, a quem compete trilhar este caminho. ---------------------------- 

----- Parcerias no Turismo – A proposta sugere a realização de parcerias com 
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empresas que agenciam viagens e com o Turismo do Norte no sentido de se promover 

Moimenta da Beira como destino turístico. ------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, o Senhor Presidente afirmou manter uma grande atenção à 

necessidade de serem criadas e mantidas redes, ao nível regional, que sejam 

suscetíveis de criar valor ao nível da atividade turística, reconhecendo as dificuldades, 

mas reafirmando a tratar-se de uma aposta que tem vindo a ser ganha 

progressivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Rota Turística de Cister - A proposta sugere a criação do percurso atrás 

referenciado, voltado para a gastronomia (incluindo a maçã) e para o vinho. A propósito, 

o Senhor Presidente afirmou que a prioridade estabelecida ao nível do investimento 

previsto no PROVERE – requalificação do antigo edifício do IVV, pertencente à 

Cooperativa Agrícola do Távora – é bem demonstrativo da aposta na Rota Turística de 

Cister, e da visão prática relativa a esse mesmo assunto. ----------------------------------------- 

----- Áreas envolventes da Albufeira do Vilar – A proposta indica a realização de um 

estudo sobre as potencialidades e possibilidades de valorização das áreas envolventes 

da Albufeira do Vilar, de forma a promover o turismo no Concelho. ----------------------------- 

----- Sobre o assunto, o Senhor Presidente deu a conhecer o conjunto de estudos e 

projetos que têm vindo a ser elaborados e candidatados a fundos comunitários, para o 

efeito, garantindo tratar-se duma aposta a manter, apesar das manifestas dificuldades 

em obter financiamento, até  pelo ritmo de execução a que o quadro comunitário tem 

estado sujeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Redefinição das Áreas de Reabilitação Urbana – A proposta sugere a definição 

das ARU de forma a permitir reabilitar imóveis localizados em zonas mais antigas das 

aldeias no concelho. Sobre este assunto, o Senhor Presidente disse que a Câmara 

Municipal tem interesse em estender as ARU em todo o concelho, e que, neste 

momento, este processo está em avaliação na medida em que tem em posse uma 

proposta de várias dezenas de milhares de euros para este efeito. ----------------------------- 

---- Apoio na aquisição de medicamentos – A proposta sugere a criação de um 

regulamento municipal de apoio à aquisição de medicamentos. ---------------------------------- 

----- A este respeito, o Senhor Presidente disse mais nada ter a acrescentar ao que 

sempre tem dito, a propósito de idêntica proposta repetida pelo Senhor Vereador. --------- 

----- Protocolos com Instituições na área da Saúde – A proposta sugere a celebração 

de protocolos com instituições de saúde públicas e privadas, tendentes a alertar a 

população para a criação de hábitos alimentares saudáveis e realização de rastreios 

básicos. No que se refere a esta temática, o Senhor Presidente fez alusão ao trabalho 

permanente que o Município tem levado a efeito com instituições públicas e privadas, 

dando como exemplo a criação, há pouco tempo, de uma Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados (ECCI), que regista progressos assinaláveis, assim como 

lembrou as ações de sensibilização entretanto realizadas nesta área. ============= 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

099 – 210/200/200 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – Participação variável no IRS === 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 20-2018/DEF/PF, datada de 15 do corrente mês, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “De acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro compete à Assembleia Municipal, pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo 

Governo, de benefícios fiscais no âmbito de impostos cuja receita reverte exclusivamente para os 

Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por sua vez, a Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), prevê, no artigo 26º, n.º 1, “que os 

municípios têm direito a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio 

fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativamente aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções legais previstas no n.º 1 do artigo 78.º 

do código do IRS deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional nos 

termos do n.º 2 do artigo 69.º”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Caso a percentagem do imposto que o Município decida participar, seja inferior, àquela taxa 

máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta 

do IRS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim a participação a fixar anualmente, depende de deliberação sobre a percentagem de IRS 

pretendida pelo Município, a qual deverá ser comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara 

Municipal à AT, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. ------ 

----- A ausência da comunicação, ou a comunicação para além do prazo equivale à falta de 

deliberação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A este propósito, o Senhor Presidente propôs que o Município não prescinda de 

qualquer fatia do IRS que lhe cabe, lembrando que, desde que a percentagem deste 

imposto é receita municipal, sempre foi tomada a decisão de arrecadar a totalidade da 

receita, tendo em conta a manifesta necessidade da mesma no orçamento municipal, 

mas também o caráter progressivo deste imposto, que o torna mais justo, permitindo até 

que as famílias de menores rendimentos estejam do mesmo isentas, ao mesmo tempo 

que proporciona uma redistribuição do rendimento que favorece os mais fragilizados. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores 

JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA 

COELHO e ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, com base nas declarações de voto 

a seguir transcritas, propor que no ano de 2019 se mantenha a participação variável de 

5% no IRS, devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal para 

aprovação, após o que deverá ser dado conhecimento à Autoridade Tributária, nos 

termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro – Lei das Finanças Locais. --------------------------------------------------------------------- 

=========== DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES JOÃO BENEDITO DE 

DEUS XAVIER E ANA MARGARIDA LOPES MORGADO ====================== 

----- “As propostas em causa, apresentadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, visam a manutenção na participação variável no IRS e na taxa do IMI, ou seja, manter para o 

próximo exercício as aplicadas no exercício corrente, dando assim, continuidade à cobrança de receitas 

com um elevado esforço fiscal dos Moimentenses. ----------------------------------------------------------- 

----- Consideram os vereadores eleitos pelo PSD que o Município de Moimenta da Beira ao cumprir com 
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os limites de endividamento, apresentando contas sustentáveis e controladas, nomeadamente com a 

dívida, é por isso, tempo de se fazer uma aposta que permita aumentar o rendimento disponível das 

famílias, que lhes permita viver, trabalhar e investir no nosso concelho. ----------------------------------- 

----- Na verdade, o momento económico do Município permite que, pela primeira vez, a participação 

variável no IRS pudesse baixar para os 4% e pelo segundo ano consecutivo o IMI voltasse a baixar, 

passando para os 0,35% nos imóveis urbanos. --------------------------------------------------------------- 

----- Desta forma, a redução que defendemos, quer na participação variável no IRS quer no IMI não 

colocava em risco a regra do equilíbrio orçamental Municipal, e desta forma, promovíamos a 

atratividade do concelho, apostávamos numa política de apoio ao investimento privado e a consequente 

recuperação de receitas a médio e longo prazo. -------------------------------------------------------------- 

----- Com esta redução nestas receitas, teríamos um orçamento, que, a ser executado dentro dos 85% 

exigidos pelo n.º 3 do artigo 56º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, continuávamos com um 

orçamento acima da execução do exercício de 2017. --------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, os vereadores do PSD votam contra as propostas de manutenção da participação 

variável no IRS e do IMI. “ ----------------------------------------------------------------------------------- 

=========== DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO ============================================= 

----- “A participação variável do IRS das Câmaras Municipais pode ir até 5%. Quem escolhe viver em 

Moimenta da Beira, território do interior do país (onde existem uma série de dificuldades), acaba por 

considerar que qualquer imposto é exagerado, principalmente se considerar as diferenças que existem 

para com outras realidades existentes no litoral. Aliás, segundo um relatório do INE sobre esta matéria: 

“O indicador Percentagem de Poder de Compra (PPC) revela que 23 municípios concentravam 50% do 

poder de compra nacional e que os 35 municípios que integram as duas áreas metropolitanas do país 

ultrapassavam este limiar ao concentrarem 51% do poder de compra nacional”. -------------------------- 

----- Posto isto, e ainda que este seja um imposto redistributivo, entende, a Coligação Unidos pelo 

Futuro, que o Múncipio, até para de alguma forma combater estas assimetrias, deveria devolver uma 
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pequena parte deste rendimento (1%). A dinâmica da medida, que com base na receita de 2016 

significaria uma perda de receita de €44.567,80, ajudaria as famílias e o comércio local. Neste sentido 

entendemos que a participação variável do IRS, da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, deveria ser 

de 4%.” ============================================================== 

100 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Taxa referente 

ao ano de 2018 ======================================================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 19-2018/DEF/PF, datada de 15 do corrente mês, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “De acordo com o estipulado na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal “fixar anualmente o valor 

da taxa do imposto municipal sobre imóveis. ----------------------------------------------------------------- 

----- Considerando o disposto no n.º 5, do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto – Lei 287/2003, de 12 de novembro, o mesmo, menciona o seguinte: ------------ 

---------------------------------------------- O Artigo 112º: ------------------------------------------------ 

----- 1 - As taxas do imposto municipal sobre imóveis são as seguintes: ----------------------------------- 

----- a) Prédios rústicos: 0,8%; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) (Revogada)  (Revogada pela lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) ------------------------------ 

----- c) Prédios urbanos - de 0,3 % a 0,45 %. (Redação da lei n.º7-A/2016, de 30 de março) --------- 

----- 2 - Tratando-se de prédios constituídos por parte rústica e urbana, aplica-se ao valor patrimonial 

tributário de cada parte a respetiva taxa. --------------------------------------------------------------------- 

----- 3 - As taxas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao triplo nos casos 

de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, 

considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio, exceto 

quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º. (Redação dada pela Lei n.º 
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51/2018, de 16 de agosto). ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4 - Para os prédios que sejam propriedade de entidades que tenham domicílio fiscal em país, 

território ou região sujeito a regime fiscal claramente mais favorável, constantes de lista aprovada por 

portaria do Ministro das Finanças, a taxa do imposto é de 7,5 %. (Redação dada pela Lei n.º 64-

B/2011, de 30  de dezembro) ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em 

cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.º 1, podendo esta ser fixada por 

freguesia. (Redação da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro) -------------------------------------- 

----- 6 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas 

territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam 

objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% 

a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto. (anterior n.º5 – Redação da Lei n.º 82-D/2014, 

de 31 de dezembro) -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 7 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas 

territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma 

redução até 20% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos 

arrendados, que pode ser cumulativa com a definida no número anterior.  (anterior n.º6 – Redação da 

Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro) ----------------------------------------------------------------------- 

----- 8 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% 

a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu 

estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de 

pessoas e bens. (anterior n.º7 - Redação da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro) --------------------- 

----- 9 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao 

dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em 

situação de abandono, não podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de imposto 

inferior a (euro) 20 por cada prédio abrangido. (Redação da Lei 21/2006, de 23 de junho). -------------- 

----- 10 - Consideram-se prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono aqueles que 
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integrem terrenos ocupados com arvoredos florestais, com uso silvo-pastoril ou incultos de longa 

duração, e em que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições: ------------------------------ 

----- a) Não estarem incluídos em zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto; ------------------------------------------------------------------- 

----- b) A sua exploração não estar submetida a plano de gestão florestal elaborado, aprovado e 

executado nos termos da legislação aplicável; ---------------------------------------------------------------- 

----- c) Não terem sido neles praticadas as operações silvícolas mínimas necessárias para reduzir a 

continuidade vertical e horizontal da carga combustível, de forma a limitar os riscos de ignição e 

propagação de incêndios no seu interior e nos prédios confinantes. (Redação da Lei 21/2006, de 23 de 

junho). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11 - Constitui competência dos municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos com 

áreas florestais em situação de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de 

março de cada ano, para posterior comunicação à Direção-Geral dos Impostos. (Redação da Lei 

21/2006, de 23 de junho).-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 12 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma 

redução até 50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 

classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da 

respetiva legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do 

n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. (Redação dada pelo artigo 215.º da Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro).----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 13 – (Revogado)  (Revogada pela lei n.º7-A/2016, de 30 de março).---------------------------------- 

----- 14 - As deliberações da assembleia municipal referidas no presente artigo devem ser 

comunicadas à Direção-Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem 

no ano seguinte, aplicando-se as taxas mínimas referidas no n.º 1, caso as comunicações não 

sejam recebidas até 31 de dezembro. (Redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro).------------ 

----- 15 - No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 

individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve constar a indicação 
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dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação fiscal dos respetivos 

titulares. (Anterior n.º 14 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro).---------------------------------------- 

----- 16 - Para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3, a identificação dos prédios ou 

frações autónomas em ruínas compete às câmaras municipais e deve ser comunicada à Direção-Geral 

dos Impostos, nos termos e prazos referidos no n.º 13. (Anterior n.º 15 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 17 - O disposto no n.º 4 não se aplica aos prédios que sejam propriedade de pessoas 

singulares. (Anterior n.º 16 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro).-------------------------------------- 

----- 18 - Os municípios abrangidos por programa de apoio à economia local, ao abrigo da Lei n.º 

43/2012, de 28 de agosto, ou programa de ajustamento municipal, ao abrigo da Lei n.º 53/2014, de 25 

de agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, podem determinar que a taxa máxima do 

imposto municipal prevista na alínea c) do n.º 1, seja de 0,5 %, com fundamento na sua 

indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos nos respetivos planos ou programas. (Redação 

da Lei n.º 7 A/2016, de 30 de março). ------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------- O Artigo 112º - A do CIMI menciona o seguinte: ---------------------------- 

---------------------------- Prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargo -------------------------- 

------------------------------- (Aditado pela Lei n.º 7- A/2016, de 30 de março) ---------------------------- 

----- 1- Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução da 

taxa do imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 

prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do 

seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes 

que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte 

tabela: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N.º de dependentes a cargo 
Dedução Fixa (em €) 

1 20 
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2 40 

3 ou mais 70 

----- 2 - A deliberação referida no número anterior deve ser comunicada à Autoridade Tributária e 

Aduaneira, nos termos e prazo previstos no n.º 14 do artigo 112.º do Código do IMI. -------------------- 

----- 3 - A verificação dos pressupostos para a redução da taxa do IMI é efetuada pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira, de forma automática e com base nos elementos constantes nas matrizes 

prediais, no registo de contribuintes e nas declarações de rendimentos entregues. ------------------------ 

----- 4 - Para efeitos do disposto no presente artigo, a composição do agregado familiar é aquela que se  

verificar no último dia do ano anterior àquele a que respeita o imposto. ------------------------------------ 

----- 5-Considera-se o prédio ou parte de prédio urbano afeto à habitação própria e permanente do 

sujeito passivo ou do seu agregado familiar quando nele estiver fixado o respetivo domicílio fiscal. ------ 

----- 6 - A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza aos municípios, até 15 de setembro, o 

número de agregados com um, dois e três ou mais dependentes que tenham, na sua área territorial, 

domicílio fiscal em prédio ou parte de prédio destinado a habitação própria e permanente. --------------- 

----- Pelos factos, deverá a Câmara tomar conhecimento e submeter a proposta à apreciação para 

deliberação da Assembleia Municipal sobre o estipulado no artigo 112 e 112–A do Decreto-Lei nº 

287/2003, de 12 de novembro.” ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o senhor Presidente realçou o progressivo equilíbrio 

das contas municipais, tendência que se manteve apesar da redução verificada na taxa 

de IMI, propondo a manutenção da taxa praticada no ano anterior, fixada em 0,375%, 

tendo, para além do mais, subjacentes duas premissas importantes: por um lado a 

manutenção dos coeficientes de localização revistos em baixa, que têm já permitido uma 

redução do imposto, e, por outro lado, a manutenção da isenção prevista para o 

chamado IMI familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou: --------------------------------------------------------------- 

----- 1. Por maioria, com os votos contra dos Vereadores JOÃO BENEDITO DE DEUS 

XAVIER, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO e ANA MARGARIDA 

LOPES MORGADO, com base nas declarações de voto a seguir transcritas, aprovar a 

taxa do IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis - referente ao ano de 2018, fixando a 

mesma em 0,375%, para os prédios urbanos avaliados; ------------------------------------------ 

----- 2. Por unanimidade, aprovar a proposta de fixação da redução da taxa do IMI - 

Imposto Municipal sobre Imóveis - a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 

destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo, ou do seu agregado 

familiar, que tenha dependentes a cargo, prevista no artigo 112.º, do CIMI (Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis), aditado pela Lei n.º 7- A/2016, de 30 de março, que 

aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2016; ------------------------------------------------ 

----- 3. Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter este assunto à apreciação da 

Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4, do referido artigo 

112.º, e alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------- 

=========== DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES JOÃO BENEDITO DE 

DEUS XAVIER E ANA MARGARIDA LOPES MORGADO ====================== 

----- “As propostas em causa, apresentadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira, visam a manutenção na participação variável no IRS e na taxa do IMI, ou seja, manter para o 

próximo exercício as aplicadas no exercício corrente, dando assim, continuidade à cobrança de receitas 

com um elevado esforço fiscal dos Moimentenses. ----------------------------------------------------------- 

----- Consideram os vereadores eleitos pelo PSD que o Município de Moimenta da Beira ao cumprir com 
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os limites de endividamento, apresentando contas sustentáveis e controladas, nomeadamente com a 

dívida, é por isso, tempo de se fazer uma aposta que permita aumentar o rendimento disponível das 

famílias, que lhes permita viver, trabalhar e investir no nosso concelho. ----------------------------------- 

----- Na verdade, o momento económico do Município permite que, pela primeira vez, a participação 

variável no IRS pudesse baixar para os 4% e pelo segundo ano consecutivo o IMI voltasse a baixar, 

passando para os 0,35% nos imóveis urbanos. --------------------------------------------------------------- 

----- Desta forma, a redução que defendemos, quer na participação variável no IRS quer no IMI não 

colocava em risco a regra do equilíbrio orçamental Municipal, e desta forma, promovíamos a 

atratividade do concelho, apostávamos numa política de apoio ao investimento privado e a consequente 

recuperação de receitas a médio e longo prazo. -------------------------------------------------------------- 

----- Com esta redução nestas receitas, teríamos um orçamento, que, a ser executado dentro dos 85% 

exigidos pelo n.º 3 do artigo 56º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, continuávamos com um 

orçamento acima da execução do exercício de 2017. --------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, os vereadores do PSD votam contra as propostas de manutenção da participação 

variável no IRS e do IMI.“ -------------------------------------------------------------------------------------- 

=========== DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO ============================================= 

----- “O nosso concelho manteve, durante alguns anos, uma taxa de IMI de 0,45% do valor patrimonial 

tributário. Desde o ano de 2016, e após a aprovação do orçamento do estado, esse é um valor que 

corresponde à taxa máxima. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- A cronologia deste imposto, do ponto de vista da receita, tem sido de crescimento. Não podemos 

esquecer que, só por via das alterações provenientes da reavaliação de imóveis (efetuadas pela 

Autoridade Tributária), a receita do município cresceu de 2012 para 2013: 55,1%. ----------------------- 

----- Estamos assim a falar de uma importante fonte de receita para a Câmara Municipal que significou, 

ao longo dos últimos anos, o seguinte: Ano de 2012 – 686.790,30 €; ano de 2013 – 1.065.368,16 €; 

ano de 2014 – 1.171.596,20 €; ano de 2015 – 1.185.214,31 €; ano de 2016 – 1.078.499,93 €. --------- 
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----- Isto significou um encaixe financeiro de 5.187.468,90€ indispensáveis para um combate à divida 

do município. Depois de todo este contributo das pessoas, e com uma situação diferente do ponto de 

vista financeiro, faz sentido que agora possamos reduzir os montantes pagos pelas pelos munícipes. --- 

----- Para a Coligação Unidos pelo Futuro a taxa deveria ser de 0,35%, tal como defendemos no 

Orçamento Municipal para o ano de 2018. -------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda assim, falar de IMI é também falar de estratégias do município para que haja uma nova 

política de construção e investimento. Entendemos por isso que faria sentido ativar o nº5 do artigo 112 

do CIMI – de forma a reduzir em 30% o IMI de todas as aldeias e lugares do concelho de Moimenta da 

Beira. Esta medida justifica-se dado que, mesmo dentro do concelho, há muitas assimetrias. ------------ 

----- Quanto à medida conhecida como IMI familiar (artigo 112º - A do CIMI), que pela primeira vez foi 

proposta na nossa Assembleia Municipal pelo CDS, e que permite aliviar o peso deste imposto para as 

famílias, deve continuar a ser aplicada.” ========================================= 

101 – 210/200/400 – TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – 

Taxa a aplicar no ano de 2019 =========================================== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 17-2018/DEF/PF, datada de 15 do corrente mês, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O preceituado na lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro “Lei das Comunicações Eletrónicas” e o 

Regulamento 38/2004 de 29 de setembro, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 e 127/2015 de 

03/09, criou e implementou os procedimentos em relação à Taxa Municipal de Direitos de Passagem. --- 

------ De acordo com o previsto no artigo 106º da lei n.º 5/2004, o mesmo refere o seguinte: ----------- 

----- 1 - As taxas pelos direitos de passagem devem refletir a necessidade de garantir a utilização ótima 

dos recursos e ser objetivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcionadas 

relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objetivos de regulação fixados 

no artigo 5.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 2 - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 

origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) e à remuneração 

prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das 

autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3 - A TMDP obedece aos seguintes princípios: ---------------------------------------------------------- 

----- a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local 

fixo, para todos os clientes finais do correspondente município; --------------------------------------------- 

----- b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município 

até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode 

ultrapassar os 0,25 %. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento. - 

----- 5 - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, 

passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua 

atividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões 

Autónomas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assim, de acordo com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o percentual até 0,25%, pelo que 

cabe a digníssima Câmara Municipal propor a definição das taxas a aplicar para o ano 2019.” ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de fixação 

da referida taxa municipal de direitos de passagem em 0,25 %, no ano de 2019, 
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devendo este assunto ser submetido à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos 

do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.= 

102 – 210/201/000 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – DERRAMA ================= 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 18-2018/DEF/PF, datada de 15 do corrente mês, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “De acordo com o estipulado na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal “fixar anualmente …, 

bem como autorizar o lançamento de “derramas”. ----------------------------------------------------------- 

----- Está ainda previsto no artigo 18.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), o seguinte: -------------------- 

----- 1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 

%., sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. --------------------- 

----- 2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos 

tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria 

coletável superior a (euro) 50 000 o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre os gastos com a massa salarial correspondente aos estabelecimentos 

que o sujeito passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados 

em território nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 - Quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50 % da exploração 

de recursos naturais ou do tratamento de resíduos, podem os municípios interessados propor 

fundamentadamente à AT a fixação de uma fórmula de repartição de derrama. --------------------------- 
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----- 4 - A AT propõe, no prazo de 90 dias a contar da data da apresentação da proposta referida no 

número anterior, a fórmula de repartição de derrama, a fixar por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, do ambiente e da administração local, após a audição do sujeito 

passivo e dos restantes municípios interessados. ------------------------------------------------------------- 

----- 5 - A fórmula de repartição referida nos n.os 3 e 4 resulta de uma ponderação dos seguintes 

fatores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Massa salarial, incluindo prestações de serviços para a operação e manutenção das unidades 

afetas às atividades referidas no n.º 3 - 30 %; --------------------------------------------------------------- 

-----  b) Margem bruta correspondente à exploração de recursos naturais ou do tratamento de resíduos, 

nos termos da normalização contabilística - 70 %; ----------------------------------------------------------- 

----- 6 - No primeiro ano de aplicação da fórmula de repartição da derrama prevista no número 

anterior, é atribuído ao município ou municípios a cuja circunscrição tenha sido imputada, no exercício 

imediatamente anterior, com base no disposto nos n.os 1 e 2, qualquer parte do lucro tributável do 

sujeito passivo, uma proporção de 50 % da derrama que lhe seria atribuída no período de tributação 

seguinte caso não fosse aplicada a fórmula prevista no número anterior, sendo o remanescente da 

derrama devida repartido com base na fórmula aí prevista. ------------------------------------------------- 

----- 7 - A margem bruta a que se refere a alínea b) do número anterior é aferida em função da área de 

exploração, exceto nas seguintes situações, em que a margem bruta é apurada nos seguintes termos: - 

---- a) Na proporção de 50 % em função da área de instalação ou exploração e de 50 %. em função do 

valor da produção à boca da mina, dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados, no 

caso das minas; e ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Na proporção de 50 %. em função da área de instalação ou exploração, de 25 % em função da 

potência instalada e de 25 % em função da eletricidade produzida, designadamente no caso dos centros 

eletroprodutores hídricos, eólicos, térmicos e fotovoltaicos. ------------------------------------------------- 

----- 8 Para efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se: ------------------------------------- 

----- a) 'Municípios interessados', o município ou municípios em cujo território se verifique a exploração 

de recursos naturais ou o tratamento de resíduos e o município ou municípios a cuja circunscrição possa 
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ser imputável, nos termos do n.º 2, qualquer parte do lucro tributável do sujeito passivo; --------------- 

----- b) 'Exploração de recursos naturais ou tratamento de resíduos', qualquer atividade industrial ou 

produtiva, designadamente exploração de recursos geológicos, centros eletroprodutores e exploração 

agroflorestal e de tratamento de resíduos; -------------------------------------------------------------------- 

----- c) 'Tratamento de resíduos', qualquer atividade de exploração e gestão de resíduos urbanos, 

compreendendo o tratamento dos resultantes da recolha indiferenciada e seletiva. ------------------------ 

----- 9 - O prazo a que se refere o n.º 4 conta-se a partir da data da receção da proposta pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira para fixação da referida fórmula. ---------------------------------------- 

----- 10 - A assembleia municipal pode, sob proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma 

taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que 

não ultrapasse (euro) 150 000. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, considera-se que o rendimento é gerado no município 

em que se situa a sede ou a direção efetiva do sujeito passivo ou, tratando-se de sujeitos passivos não 

residentes, no município em que se situa o estabelecimento estável onde, nos termos do artigo 125.º 

do Código do IRC, esteja centralizada a contabilidade. ------------------------------------------------------- 

----- 12 - Entende-se por massa salarial o valor dos gastos relativos a despesas efetuadas com o 

pessoal e reconhecidos no exercício a título de remunerações, ordenados ou salários. -------------------- 

----- 13 - Os sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 2 indicam na declaração periódica de rendimentos a 

massa salarial correspondente a cada município e efetuam o apuramento da derrama que seja devida. - 

----- 14 - Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama 

incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 

disposto no artigo 115.º do Código do IRC. ------------------------------------------------------------------- 

----- 15 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via eletrónica pela 

câmara municipal à AT até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos 

serviços competentes do Estado. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 16 - Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja remetida para além do prazo nele 

estabelecido não há lugar à liquidação e cobrança da derrama. --------------------------------------------- 
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----- 17 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês 

seguinte ao do respetivo apuramento pela AT. ---------------------------------------------------------------- 

----- 18 - Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1, quando uma mesma entidade tem sede num 

município e direção efetiva noutro, a entidade deve ser considerada como residente do município onde 

estiver localizada a direção efetiva. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Tal como definido no n.º 1, os municípios podem deliberar pela aplicação da taxa anual de 

derrama a incidir no lucro tributável, até ao limite de 1,5% para os sujeitos passivos em sede de IRC.”  

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Presidente propôs o 

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%, para as empresas com 

um volume de negócios superior a € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), assim 

como propôs a isenção de tributação para as empresas que tenham um volume de 

negócios igual ou inferior àquele montante. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a 

seguir transcrita, 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%, para as empresas com um volume de negócios superior a € 150.000,00 

(cento e cinquenta mil euros), assim como isentar de tributação as empresas que 

tenham um volume de negócios igual ou inferior àquele montante. ------------------------------ 

----- Mais foi deliberado submeter este assunto à Assembleia Municipal, nos termos e 

para efeitos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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========== DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO ============================================= 

----- “Estamos aqui a determinar que as empresas que pagam 21% de IRS, pelo facto de estarem 

sediadas em Moimenta da Beira, passam a pagar 22%. Naturalmente que este é um fator que prejudica 

a competitividade das nossas empresas – já prejudicadas pela falta de vias de comunicação. ------------ 

----- A captação de investimento acaba também por ser prejudicada, uma vez que sabemos que a 

maior parte dos concelhos que connosco fazem fronteira decidem não cobrar derrama. ------------------- 

----- Posto isto, e sendo nós coerentes com o que já defendemos, entendemos que este imposto 

deveria ser abolido de forma a promover o investimento.” ============================= 

103 – 210/207/000 – REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Centro Social e 

Cultural de Sever” – Candidatura para reparação de viaturas – Atribuição de apoio 

financeiro =========================================================== 

========== Oriunda da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro com vista à reparação das duas viaturas, 

solicitando, para o efeito, um apoio financeiro da Câmara Municipal. --------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 1.139,99 (mil cento e trinta e 

nove euros e noventa e nove cêntimos), na respetiva rubrica orçamental. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida instituição 

um apoio financeiro no montante de € 1.139,99 (mil cento e trinta e nove euros e 
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noventa e nove cêntimos), para os fins propostos. ============================= 

104 – 230/260/000 – PROJETO DO ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2019 – Apreciação e votação ========== 

========== Pelo Senhor Presidente da Câmara foram apresentados aos membros do 

Executivo a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano, que inclui o Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipal, bem como o mapa de 

pessoal, para o ano de 2019, cujo valor global das receitas totaliza € 13.750.000,00, 

desagregadas em RECEITAS CORRENTES, no valor de € 9.847.406,02, e RECEITAS 

DE CAPITAL, no montante de € 3.902.593,98, e que, tendo em conta o princípio do 

equilíbrio financeiro, o valor global das despesas totaliza € 13.750.000,00, desagregadas 

em DESPESAS CORRENTES, no valor de € 8.503.872,78, e DESPESAS DE CAPITAL, 

no montante de € 5.246.127,22. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente apresentou de forma sintética os documentos em 

discussão, aludindo aos seus diversos aspetos fundamentais, colocando-se, após a dita 

intervenção, à disposição de todos os Senhores Vereadores para abordar de forma mais 

específica algum dos aspetos tratados, manifestando ao mesmo tempo disponibilidade 

para prestar os esclarecimentos requeridos, bem como responder a todas as questões 

que lhe possam ser colocadas. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após as explicações dadas pelo Senhor Presidente, bem como feita 

uma análise pormenorizada aos referidos documentos previsionais, e postos os mesmos 

à votação, a Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores JOÃO 
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BENEDITO DE DEUS XAVIER, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO e 

ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, com base nas declarações de voto a seguir 

transcritas, APROVAR a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano, que inclui 

o Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades mais relevantes do Município, 

nos termos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artigo 33.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, conjugado com os artigos 4.º e 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 

na sua redação atual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que se refere ao Mapa de Pessoal, para o ano de 2019, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, foi ainda deliberado submeter a referida proposta de Orçamento, 

Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assim como as propostas de autorização 

para contratação de um empréstimo de curto prazo até ao montante de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros). Do mesmo modo, foi deliberado submeter ao órgão deliberativo 

as propostas para autorização genérica para celebração de contratos de delegação de 

competências entre a Câmara Municipal e entidades intermunicipais e de acordos de 

execução entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, nos termos da lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, para autorização prévia do órgão deliberativo para 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos da Lei nº. 8/2012, de 21 de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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========== DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES JOÃO BENEDITO DE 

DEUS XAVIER E ANA MARGARIDA LOPES MORGADO ====================== 

----- “O Orçamento e as Grandes Opções do Plano são documentos provisionais essenciais à boa 

execução de um exercício com rigor, onde se definem as opções políticas a levar cabo pelo executivo 

municipal, aclaram-se as prioridades e inscrevem-se determinadas obras, comprometendo-se verbas. -- 

----- Da análise aos documentos, em termos gerais, não deslumbramos grandes diferenças dos 

Orçamentos e Grandes Opções dos Planos anteriores, as suas linhas gerais são as mesmas dos anos 

transatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No orçamento para 2019, do lado da receita, ao analisarmos as receitas correntes verificamos de 

forma clara que as famílias são penalizadas neste orçamento, quando é tido por alguns que as políticas 

do Governo do Estado têm sido uma alternativa às políticas de austeridade, que permitiram nos últimos 

anos dar mais rendimento às famílias, ao invés, temos em Moimenta da Beira para o próximo ano uma 

carga fiscal elevada, enquanto os indicadores permitem baixar esta carga sobre as famílias. ----------- 

----- É por essa razão que temos uma visão distinta da tomada pela maioria no executivo, dever-se-ia 

melhorar as condições penalizadoras dos munícipes, como afirmámos na posição tomada na discussão e 

votação quanto à participação variável no IRS e no IMI. -------------------------------------------------- 

----- Já do lado da despesa, concluímos que não é aposta da maioria do executivo resolver obras 

essenciais à normal e esperada qualidade de vida dos munícipes que ainda têm falta de água no verão, 

falta de rede de saneamento básico e onde os danos em algumas estradas do concelho colocam em 

perigo os seus utentes (situação que continua inalterada em relação ao ano transato). Estas obras 

continuam por executar e não se deslumbra que o venham a ser no próximo ano. --------------------- 

----- Também é importante sublinhar que o Senhor Presidente da Câmara Municipal refere que está 

prevista a finalização de importantes investimentos já iniciados no âmbito das diversas parcerias com 

as Juntas de Freguesia, bem como um reforço orçamental em 2,05%, reconhecendo que os acordos 

com as Juntas trazem evidentes vantagens na gestão e otimização dos recursos. Por isso mesmo, 

achamos que este reforço fica muito aquém do esperado, aliás, pensamos que para as Juntas deveria 
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haver um investimento se não maior, no mínimo igual ao orçado para a Agenda Cultural no montante 

de € 355.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entre outras, as medidas que a maioria do executivo defende por exemplo para o setor do 

comércio e turismo, para a fixação de jovens, para a cativação de investimento para o concelho, para a 

realização de determinadas obras no património da Câmara Municipal e nas parcerias com as Juntas de 

Freguesias, continuam muito longe do que seria desejável, pese embora haja um aumento no valor do 

orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Pelo exposto os vereadores do PSD votam contra o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 

o ano de 2019.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

========== DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO ============================================= 

----- “O orçamento municipal para 2019 é um momento chave de definição estratégica para o 

município. Neste momento fazem-se os balanços previsionais para o próximo ano, explorando-se a 

vertente financeira e a vertente política. Devemos, por isso mesmo, olhar de forma crítica para o 

documento. Para a Coligação Unidos pelo Futuro as críticas podem ser positivas ou menos positivas, 

mas há que olhar para este momento de forma séria, indicando quais os caminhos alternativos que 

seguiríamos – por isso aqui trouxemos, no período antes da ordem do dia, um conjunto de vinte e duas 

propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comecemos então pelas críticas positivas. Na nossa opinião há, desde logo, que reconhecer um 

caminho muito positivo no que respeita ao combate à dívida do município. A dívida de médio e longo 

prazo caiu e ao longo destes anos, apenas com uma exceção, não foram feitos mais empréstimos desta 

natureza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois há críticas menos positivas, dado que consideramos que este orçamento não ajuda a 

inverter um caminho perigoso de possível perda de influência política, económica e social – que tem 

como consequência a manutenção ou agravamento tendência demográfica do nosso concelho. 

Continuamos, por isso mesmo, a olhar com muita preocupação para a possibilidade de perdermos os 
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atuais dez mil eleitores do concelho.  -------------------------------------------------------------------------- 

----- Se isso vier a acontecer perderemos influência política, uma vez que se reduz a dimensão do 

executivo municipal. Mas atrás dessa perda vem a perda de influência económica, e social – uma vez 

que com menos pessoas no nosso concelho há menos dinâmica comercial e aumenta a possibilidade de 

fuga da população ativa para outros destinos longínquos. Distância, por sua vez, significará sempre 

perda dos laços familiares em prejuízo da necessária convivência intergeracional. ---------------------- 

----- Vamos por isso demonstrar, com recurso a algumas afirmações presentes neste orçamento, 

porque discordamos do caminho que agora nos é apresentado. --------------------------------------------- 

----- Diz-se no orçamento que se “… tira proveito das oportunidades geradas pelo quadro comunitário 

de apoio …” apostando-se no “… caminho da diferenciação”. ------------------------------------------------ 

----- Não duvidamos que se tira partido do quadro comunitário de apoio, mas não existe uma aposta na 

diferenciação. Os investimentos escolhidos e a concretizar dos mesmos é importante, mas não é 

diferente do que se faz noutros locais. Aliás, muitas vezes os quadros comunitários de apoio têm este 

problema: diz-se por exemplo que estão abertas candidaturas para que as autarquias invistam em 

caminhos e todos investem em caminhos – investir em caminhos é investir em caminhos. --------------- 

----- Mais, a estratégia que revela o orçamento municipal de 2019, do ponto de vista do quadro 

comunitário de apoio, não diverge da estratégia do orçamento municipal de 2018 – pois nenhum 

daqueles investimentos foi concretizado. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Escreve-se também no orçamento municipal para 2019 que há uma “Dinamização dos fatores que 

favorecem a instalação de empresas”. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Contudo subsiste uma dúvida: que fatores são esses? Quais são as medidas que promovem isso 

mesmo no orçamento para 2019? Há de facto uma medida que aqui foi aprovada e que poderia estar a 

contribuir para isso mesmo: o Gabinete de Apoio ao Empresário. Proposta que depois de aceite nunca 

foi concretizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Falar de estratégia é falar de compromisso é falar de objetivos por intermédio de um plano. Por 

muito boa que seja a intenção e intervenção do Sr. Presidente na relação com os empresários, e da 

qual não duvidamos, não pode ser melhor do que uma intervenção pautada por objetivos. Até do ponto 
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de vista do escrutínio, da transparência, essa era uma forma mais positiva de intervir e que nós 

defendemos que deveria ser feita por intermédio de uma vereação dedicada a esta temática. ------------ 

------ Se existisse um plano, uma estratégia apresentada a este órgão colegial, havia responsabilização 

e era aqui dada a possibilidade de avaliar o trabalho deste executivo. Assim não há nada. --------------- 

----- Outra alegação transposta para o documento do Orçamento Municipal de 2019 reporta que: “o 

controlo da despesa merece toda a nossa atenção e cuidado…”. -------------------------------------------- 

----- Nós até concordamos parcialmente com isto, como já afirmámos, ainda assim é o próprio 

documento que tenta justificar que não é bem assim, pois diz, numa tentativa de justificar que nem 

tudo corre bem, que há uma “… evolução dos preços dos bens de consumo que suportam a atividade 

camarária, particularmente a aquisição de água, a prestação de serviço de águas residuais e resíduos 

sólidos urbanos, a aquisição de combustíveis e a energia etc.”. --------------------------------------------- 

----- Torna-se necessário relembrar a este executivo que está a conduzir os destinos desta autarquia há 

quase dez anos. Desta forma o que faz sentido é perguntar: afinal o que mudou nestas áreas em dez 

anos? Nas águas o que se fez? O que já se modificou nos gastos de energia? ------------------------------ 

----- A resposta é simples, pois, se compararmos o que o Sr. Presidente aqui hoje propõe, com o que se 

propunha no Orçamento Municipal de 2009 (orçamento que o Sr. Presidente votou contra) temos um 

resultado interessante: Em 2019 o montante previsto no orçamento da despesa ordinária, na rubrica 

aquisição de bens e serviços, é de €4.439.122,61; já em 2009, o orçamento então contestado pela 

oposição do Partido Socialista, o montante previsto nesta mesma rubrica era de €4.436.058,61. Isto 

não faz sentido e demonstra que não se combateram as ineficiências. -------------------------------------- 

----- A gestão municipal, ou a boa gestão municipal, distingue-se exatamente nestes pormenores. ------ 

----- Diz-se ainda na apresentação deste Orçamento Municipal para 2019 que se “Abdica de receita 

potencial” (…) “em benefício direto das opções próprias dos munícipes e dos agentes económicos.”. ---- 

------ De facto, é mesmo só uma perda potencial de receita, pois, segundo aquilo que aqui nos é 

apresentado, e limitando-nos a dois dos impostos, temos: -------------------------------------------------- 

----- a) Relativamente ao IMI este exercício previsional prevê um aumento de receita, relativamente ao 

ano anterior, de €37.878,00; ----------------------------------------------------------------------------------- 



  Fl. 166 
____________ 

 

____________ 

2018.10.29 

L iv º .  157  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

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

                                                                   

 

----- b) Relativamente à Derrama Municipal, relativamente ao ano anterior, prevê-se uma recuperação 

de €8.767,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aliás, se olharmos para o conjunto dos impostos diretos, olhando apenas para os orçamentos, 

podemos ver que a receita não para de crescer desde 2013. ------------------------------------------------ 

----- As Grandes Opções do Plano, que na nossa opinião deveriam constituir um documento mais 

extenso e pormenorizado sobre o exercício, também nos merecem reservas, principalmente se 

procurarmos ali respostas para as necessidades estratégicas do concelho. --------------------------------- 

----- Pois, fazendo uma leitura do que aqui é inscrito, sem para esse efeito recorrer a qualquer método 

legal ou contabilístico temos: 81% do orçamento dedicado a obrigações naturais, legais, protocolares 

ou de desresponsabilização do município. Vejamos: 35% do orçamento é dedicado à prestação de 

serviços aos cidadãos, 15% serve para financiar os serviços associativos, 13% para financiar a 

escolaridade, 7% é dedicado aos serviços gerais da administração pública, 7% corresponderá a 

operações de dívida autárquica e 4% corresponde a transferências entre administrações. ---------------- 

----- Ainda que não esteja aqui em causa a utilidade e necessidade de muitos dos montantes aqui 

inscritos, é sempre necessário perceber onde são investidos os restantes 19%. Montante que em nosso 

entender deveria servir para responder a estratégias que não tenham uma “obrigação natural” de 

gestão corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dissecando o que sobra percebemos que são investidos 7,5% em indústria e energia – sem que 

haja uma pormenorização do que corresponde em concreto a esta inscrição ou como se divide – e 5%, 

dos €10M, serão dedicados a segurança e ordem pública. Quer isto dizer que dos 19% que sobram 

ficam logo nestas duas rúbricas 13%. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Restam assim cerca de 6% dos €10M (€600.000,00) que têm habitualmente execuções de 70 a 

80%. Contudo, e se considerarmos uma execução de 70%, estaremos na realidade a falar de 

€420.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este montante terá assim que ser distribuído, sem que haja qualquer pormenor ou detalhe por: 

transportes, comunicações, agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca, bem como €41.000,00 em 

despesas não especificadas e, veja-se bem, €115.000,00 dedicados à segurança e ação social. ---------- 
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----- Por isso mesmo temos que voltar a apelar à memória do que já se passou noutros orçamentos. 

Durante a discussão do Orçamento Municipal para 2009 escreveu a então oposição do Partido 

Socialista, na sua declaração de voto que: “É pena que as más políticas desenvolvidas, durante todos 

estes anos, levem a câmara a mais não poder do que inscrever verbas quase residuais, para projetos 

tão importantes como os que neste momento se desenvolvem no concelho relativamente à ação 

social.”. Naquele momento (Orçamento Municipal para 2009) estava inscrita uma verba de €250.000,00 

para a segurança e ação social que compara bem com os €115.000,00 agora presentes nas Grandes 

Opções do Plano para 2019. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Perante esta realidade somos obrigados a afirmar que este é um Orçamento Municipal que serve 

apenas para cumprir o calendário de um mandato de quatro anos. ----------------------------------------- 

----- Há, na nossa opinião, uma clara falta de ambição por parte deste executivo que repete as linhas 

de investimento já previstas no Orçamento Municipal de 2018, sem que haja nada de novo. ------------- 

----- Fala-se aqui em apoiar o investimento e ninguém consegue vislumbrar, nas páginas que compõem 

o orçamento, quais as novas ações – inovadoras e diferenciadas – para alcançar esse desígnio. --------- 

----- Continua a não existir uma estratégia definida e com objetivos claros para que o nosso concelho 

possa crescer, motivo que nos leva a não concordar com o caminho aqui proposto.” ---------------------- 

----- A propósito da declaração de voto acima transcrita, o Senhor Presidente afirmou 

ficar satisfeito por o Senhor Vereador Cristiano Coelho andar a ler o que foi escrevendo, 

sobre as diversas matérias, ao mesmo tempo que lamentou a falta de enquadramento 

das referências que faz, não levando em linha de conta, por exemplo, que naquele ano 

se concretizou o maior empréstimo de sempre, em montante superior a € 4.700.000,00 

(quatro milhões e setecentos mil euros), ou ignorando os aumentos unitários de preços 

ocorridos nos diversos bens e serviços mencionados, análise que conduziria à 

constatação de enormes poupanças globais, e que facilmente tornaria a crítica que 
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pretende fazer num grande elogio à eficiência das políticas utilizadas, e à ação 

desenvolvida, acabando por acusar o Senhor Vereador de utilizar uma visão simplista e 

errada, da vida financeira municipal. --------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente afirmou ainda que a abordagem que o Senhor Vereador faz, 

segundo a qual o executivo quase não tem poder de decisão sobre a execução que vier 

a acontecer, é manifestamente errada e eivada duma retórica incompreensível, e até 

desresponsabilizante, que o executivo não aceita. ============================= 

105 – 230/999/000 – FONSECA, PAIVA, CARVALHO & ASSOCIADO - AUDITOR 

EXTERNO – Situação Económica e Financeira do Município - Relatório do 1.º 

Semestre de 2018 ==================================================== 

========== Oriundo da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas identificada em 

epígrafe, presente à reunião o relatório, datado de 2 do corrente mês, que nesta ata se 

considera transcrito e dela fica a fazer parte integrante, com a informação sobre a 

situação económica e financeira do Município, relativa ao primeiro semestre de 2018. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, devendo o referido relatório ser 

enviado à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto 

na alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 13 de setembro. ========= 

02.04.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

106 – 130/151/300 – BENS IMÓVEIS – Proposta de permuta de terreno ========== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL MOTA ALVES, presente à reunião uma 

comunicação, datada de agosto, último, registada em 22 de mesmo mês, sob o nº. 4758, 
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onde, pelas razões ali descritas, solicita que a Câmara Municipal autorize a cedência de 

uma parcela de terreno, com a área de 46 m2, para permuta de terrenos por ele cedidos 

no âmbito da execução de passeios e arruamentos, aquando do licenciamento de um 

edifício de habitação coletiva, na Avenida da República, sito nesta Vila de Moimenta da 

Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da Informação nº. 69-LS/DOSU/2018, datada de 11 

de setembro, último, que nesta ata se considera transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de uma 

parcela de terreno, com a área de 46 m2, ao Senhor MANUEL MOTA ALVES para 

permuta de terrenos por ele cedidos no âmbito da execução de passeios e arruamentos, 

aquando do licenciamento de um edifício de habitação coletiva, na Avenida da 

República, sito nesta Vila de Moimenta da Beira, nos termos da informação técnica. === 

02.04.04. TESOURARIA 

107 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 26, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 340.259,84 (trezentos e quarenta 

mil, duzentos e cinquenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), assim discriminado:  

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. € 238.912,17 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. € 101.347,67 

                                                                TOTAL: ………. € 340.259,84 
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02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

108 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 30 de outubro de 2017, exarada a folhas 118, ponto 93, do livro de 

atas 155, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO” e “PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO, 

que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no 

Despacho do Senhor Presidente, datado de 23 de outubro de 2017 foram deferidos pelo 

Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. -- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- SEBASTIÃO CUNHA MARTINHO, para construção de um muro de vedação com 

15m, que pretende levar a efeito na Rua do Maçal, freguesia de Paçô, a que se refere o 

Proc.º 71.18; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- LÍDIA CONCEIÇÃO BORGES TEIXEIRA, para ocupação da via pública, em 9m2, 

com andaimes, na localidade de Semitela, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 

72.18; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- CARLOS ALBERTO LOPES DE ALMEIDA , para construção de um muro de 

vedação com 75m, que pretende levar a efeito No lugar denominado Betenderio, na 

localidade de São Martinho, União das Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o 
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Proc.º 74.18; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PAULO JORGE RIBEIRO TEIXEIRA, para construção de um muro de vedação com 

19m, que pretende levar a efeito na Rua do Carril, freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º 76.18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DEFERIDO: ============================ 

----- CARLOS MANUEL MAGALHÃES AMARAL, para construção de uma exploração 

pecuária, destinada a aviário, que pretende levar a efeito no lugar denominado Barroco, 

na localidade de Peva, União das Freguesia de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º 

4.17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUITETURA DEFERIDO: ================================= 

----- BRUNO CLAUDIO TRINTA CARDOSO, para alteração de uma habitação 

unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Outeiro da Arge, freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º 64.15. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

109 - 360/344/31.97 – OBRAS PARTICULARES – Constituição de propriedade 

horizontal - alteração ================================================= 

========== Oriundo da Senhora MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO LAPA, presente 

à reunião um pedido de emissão de alteração à certidão de constituição de propriedade 

horizontal, de um edifício sito no lugar denominado Farol ou Rua Eng.º Amaro da Costa, 

nesta Vila de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
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URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 250-SV/DOSU/18, de 18 do corrente 

mês, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão. ------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva alteração à certidão, em 

conformidade. ======================================================== 

110 – 360/347/6.18 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de destaque de parcela === 

========== Oriundo da Senhora MARIA BEATRIZ ROXO BERNARDO, presente à 

reunião um pedido de destaque de uma parcela de terreno, sita no lugar denominado 

Covas do Barro, Freguesia de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 249-SV/DOSU/18, de 22 do corrente 

mês, emitindo parecer favorável à pretensão. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelo que poderá ser emitida a 

respetiva certidão em conformidade. ======================================= 

02.05.02. SECÇÃO DE ESTUDOS E MOBILIDADE URBANA 

111 - 340/397/021 – PROJETO DE EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO DO LARGO 

GENERAL HUMBERTO DELGADO E SUA ENVOLVENTE - Projeto de Execução - 

Aprovação ========================================================== 
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========== Presente à reunião o projeto de execução acima identificado, 

acompanhado da informação n.º 75-LS/DPOUA/2018, datada de 18 do corrente mês, do 

Chefe da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, com o seguinte teor: ------------ 

----- “Em 10 de abril de 2018, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira adjudicou a “ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO DO LARGO GENERAL HUMBERTO DELGADO E SUA 

ENVOLVENTE”, à INPLENITUS, Lda..---------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois de, nos últimos meses, o projeto em causa ter sido desenvolvido, a adjudicatária 

apresentou agora os documentos finais. ----------------------------------------------------------------------- 

----- - O Projeto de Execução é composto pelas seguintes projetos de infraestruturas, (incluindo os 

respetivos Cadernos de Encargos - Cláusulas Específicas), e planos: ---------------------------------------- 

----- - Projeto de Arranjos Exteriores; ------------------------------------------------------------------------- 

----- - Projeto de Infraestruturas Viárias, (incluindo, Projeto de Sinalização Viária); ----------------------- 

----- - Projeto de Estabilidade; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Projeto da Rede de Abastecimento de Água e Rega; -------------------------------------------------- 

----- - Projeto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais; -------------------------- 

----- - Projeto da Rede de Infraestruturas/Instalações Elétricas; -------------------------------------------- 

----- - Projeto da Rede de Infraestruturas de Telecomunicações / ITUR; ----------------------------------- 

----- - Projeto de Segurança Contra Incêndios; --------------------------------------------------------------- 

----- - Projeto de Infraestruturas de Gás; --------------------------------------------------------------------- 

----- - Medições e Orçamentos; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- - Plano de Gestão de Resíduos; e, ----------------------------------------------------------------------- 

------ - Plano de Segurança e Saúde. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Analisados juntamente com os Eng.(s) Civis Rui Correia e João Pedro Rodrigues, concluiu-se que 

os projetos e os planos apresentados encontram-se em condições de ser aprovados pela Câmara 

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

----- Refira-se que, simultaneamente, encontra-se em preparação uma candidatura no âmbito do Aviso 
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N.º - NORTE-16-2016-16 - Reabilitação Urbana, denominada de REABILITAÇÃO DO LARGO GENERAL 

HUMBERTO DELGADO E SUA ENVOLVENTE.” ------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito, o Senhor Presidente apresentou de forma sintética os documentos em 

discussão, aludindo aos seus diversos aspetos fundamentais, colocando-se, após a dita 

intervenção, à disposição de todos os Senhores Vereadores para abordar de forma mais 

específica algum dos aspetos tratados, manifestando ao mesmo tempo disponibilidade 

para prestar os esclarecimentos requeridos, bem como responder a todas as questões 

que lhe possam ser colocadas. Ainda no uso da palavra, mais afirmou o Senhor 

Presidente, que apesar de ter decorrido o período de discussão pública, na sequência 

da aprovação do estudo prévio, serão novamente disponibilizados no site da Câmara 

Municipal os documentos essenciais da referida obra, imediatamente após à aprovação 

do projeto de execução, para que, querendo, todos os munícipes possam consultar o 

processo nos serviços. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, o Vereador, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, ditou para a ata a seguinte declaração: -------------------------- 

----- “Considerando que o Sr. Presidente está a recolher a sensibilidade dos serviços públicos que 

funcionam nesta área e após aceitar também a possibilidade de, quem assim entender, poder contribuir 

com ideias durante todo o mês seguinte ao da publicidade desta ata – e muito por causa desta abertura 

que merece ser sublinhada – voto a favor.” ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico de 

execução. =========================================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 
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========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo. 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

13H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


