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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE NO VEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E TREZE ================================================= 

ATA N.º 23/13 

========== Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 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 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA 

CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, 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 primeira reunião, 

realizada no dia 25 de outubro, último, exarada a folhas 110, ponto 092, deste livro de 

atas, 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. ===================================== 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 O Senhor Presidente deu conta do recebimento de um email que foi remetido pelo 

Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, no dia 09 do corrente mês, que solicitava 

esclarecimentos sobre o convite da Cooperativa Agrícola do Távora para a cerimónia de 

inauguração das novas caves para espumante, que se realizou no passado dia 10. ----- -

---- Nesta conformidade, o Senhor Presidente informou que tinha dado seguimento ao 

pedido que lhe tinha sido formulado pelos responsáveis da referida Cooperativa, na 

quinta feira anterior, ou seja, no dia 07 de novembro, no sentido de remeter a todos os 

senhores Vereadores o referido convite para inauguração das caves. Lembrou que o 

convite remetido foi exatamente o mesmo, nos mesmos termos e pela mesma forma que 

lhe tinha sido apresentado. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, considerando a necessidade de, nesta matéria, se harmonizar um 

procedimento de forma consensual, o Senhor Presidente solicitou aos senhores 

vereadores os contributos que entendam produzir, com vista a facilitar o 

encaminhamento dos diversos convites que, cada vez em maior número, são formulados 

via email, como aconteceu neste caso concreto. ----------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Vereador da Coligação PSD.PPD/CDS.PP, CRISTIANO DIAS DE 

ALMEIDA COSTA COELHO, ditou para a ata a seguinte declaração: ------------------------- 

----- “A coligação PSD/CDS vem por este meio manifestar o seu agrado pelo fato de a cooperativa 

agrícola do Távora, em Moimenta da Beira, representar um pólo de desenvolvimento da nossa região, 

que agora vê a sua intervenção a crescer com as novas caves que servem de repouso para o nosso 

espumante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Aquela é uma instituição que representa muito para o município. O reconhecimento que há a fazer 
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deve envolver todos quanto têm contribuído para que hoje a cooperativa represente uma das empresas 

mais dinâmicas do concelho. Ninguém pode esquecer o Sr. Acácio que tanto deu à instituição, ninguém 

pode esquecer o Eng.º Cartageno, mas acima de tudo ninguém pode esquecer todos aqueles que tendo 

sido agricultores e tendo passado pela direção da cooperativa representaram a sua grande força em 

períodos de tempo nos quais não se dava tanto valor ao trabalho que ali se desenvolvia. -----------------

----- Hoje há muito trabalho feito, hoje há um voto de louvor a fazer, que envolve todos quanto deram 

o seu contributo para que as caves sejam agora uma realidade. Também o CDS e o PSD se 

preocuparam em desenvolver aquele projeto. O PSD durante o tempo em que esteve no executivo 

camarário, já o atual executivo deste município e a direção da cooperativa puderam sempre contar com 

o apoio do CDS que, desde a primeira hora, ajudou a cooperativa a encontrar soluções para os vários 

entraves que surgiam durante o crescimento do projeto e da obra. -----------------------------------------

----- Assim sendo, entende esta “bancada” que, e após as justificações da cooperativa, deveria ter sido 

dado diferente tratamento a todos os vereadores da autarquia de Moimenta da Beira. Infelizmente 

apenas recebemos o programa da inauguração na quinta-feira anterior à mesma. ------------------------

----- Segundo nos explicou a Cooperativa Agrícola do Távora os convites para os vereadores teriam 

ficado a cargo do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Solicitamos por isso que de hoje em diante 

possam ser transmitidas estas informações de forma mais proativa, nomeadamente no que respeita à 

antecedência da informação. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Os constrangimentos causados por um atraso nesta informação são de várias ordens, gerando-se 

confusões evitáveis, por exemplo o que aconteceu agora: numa das várias solicitações que a 

cooperativa fez ao Vereador Cristiano Coelho acaba por lhe ser perguntado, na quarta-feira, se estaria 

presente na inauguração (acontecimento que o vereador desconhecia). Isto gerou algum desconforto 

aos elementos da direção daquela instituição que acabou por fazer convites telefónicos ao Vereador 

através do Sr. Nuno Franclin e do Sr. Eng.º Pedro Dias. -----------------------------------------------------

----- Fica desta forma registado o voto de louvor à cooperativa, os desejos de muito sucesso para as 

instalações que agora se inauguram e a recomendação ao Sr. Presidente para que de futuro estes 
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convites possam ser realizados de forma diferente.” =================================       

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.01. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

118 – 120/131/216 – PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO – 

ADESÃO =========================================================== 

========== Presente à reunião um requerimento da trabalhadora desta Câmara 

Municipal, pertencente à carreira de assistente técnico, REGINA APARECIDA OLIVEIRA 

DA SILVA, registado em 09 de outubro, último, sob o nº. 5911, que nesta ata se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a solicitar 

autorização para aderir ao programa de rescisões por mútuo acordo, nos termos da 

Portaria nº. 22-A/2013, de 8 de julho. --------------------------------------------------------------------

----- Submetido o assunto ao Gabinete Jurídico, o mesmo prestou a informação nº. 

06.13, datada de 22 de outubro, último, do seguinte teor: ----------------------------------------- 

----- “Nos termos do epígrafado, e por solicitação verbal do Senhor Chefe da Divisão Administrativa, 

cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do disposto no artigo 14.º, n.ºs 1 e 2, da Portaria n.º 221-A/2013, de 08.06 (que 

regulamenta o programa de redução de efectivos a realizar no âmbito dos órgãos e serviços da 

administração central em 2013), o programa de rescisões por mútuo acordo pode ser aplicado no 

âmbito das autarquias locais (leia-se Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias) que a este resolvam 

aderir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O n.º 2, do referido preceito legal, acrescenta que os órgãos de governo próprios das autarquias 
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locais (os Órgãos Executivos da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal) podem, com as devidas 

adaptações, aplicar os termos e condições previstos na presente portaria. --------------------------------- 

----- Posto isto, parece-nos que, qualquer autarquia local que queira aderir ao programa de rescisões 

por mútuo acordo terá, previamente, de manifestar essa vontade mediante um acto formal. ------------- 

----- Esse acto formal terá de revestir a forma de deliberação, nos termos da qual serão definidos os 

termos e condições para operacionalizar as referidas rescisões. --------------------------------------------- 

----- Na opinião do Secretário de Estado da Administração Pública, em entrevista ao “Dinheiro Vivo”, em 

31.08.2013, os termos e condições a definir pelo órgão executivo “(...) poderiam ser iguais ou 

diferentes desta (...)” (leia-se Portaria n.º 221-A/2013, de 08.06). ----------------------------------------- 

----- Quanto à questão colocada pelo referido Chefe de Divisão de saber a quem compete o pagamento 

da indemnização aos trabalhadores da administração local que resolvam aderir ao aludido programa, as 

mesmas serão da responsabilidade das respectivas autarquias locais. ----------------------------- 

----- O vertido nesta informação foi corroborado pela DGAEP (Direcção Geral da administração e do 

emprego público), através de contacto telefónico. ------------------------------------------------------------ 

----- A Associação Nacional de Municípios confrontada com esta situação informou os signatários da 

presente informação do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- a) Estaria a equacionar elaborar uma minuta dos termos e condições a aplicar às autarquias locais 

interessadas em aderir ao programa de rescisões por mútuo acordo; --------------------------------------- 

----- b) Essa minuta não seria vinculativa, tanto o mais que o órgão executivo do Município de Viseu já 

deliberou em conformidade com o vertido na alínea anterior.” ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A câmara deliberou, por unanimidade, aderir ao programa de rescisões 

por mútuo acordo, nos termos da Portaria nº. 22-A/2013, de 8 de julho, devendo este 

assunto ser submetido à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. ========== 

02.01.02. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, TAXAS E LICENÇAS 

119 – 110/195/003 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VAL E DO DOURO SUL – 
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CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL - Designa ção de um Vereador 

desta Câmara Municipal  =============================================== 

========== Oriundo da Associação referenciada em epígrafe, presente à reunião o 

ofício nº. 205/2013, datado de 28 de outubro, último, a solicitar indicação do Vereador 

que vai integrar a respetiva Assembleia Intermunicipal. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, unanimidade, designar a Vereadora, em Regime 

de Tempo Inteiro, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, para integrar a referida 

Assembleia Intermunicipal. ============================================== 

120 – 150/992/000 – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COB RANÇA DE TAXAS 

MUNICIPAIS – IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL – Manutenç ão dos montantes 

das taxas e das rendas em 2014  ========================================= 

========== Presente à reunião uma Proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, onde, pelas razões ali descritas, propõe que as taxas 

municipais e as rendas a cobrar pelo arrendamento dos imóveis, propriedade desta 

Câmara Municipal, não sofram qualquer agravamento no ano de 2014. ----------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos termos 

apresentados, com produção de efeitos no ano de 2014, submetendo a mesma, no que 

respeita ao ponto nº. 1, ou seja, à manutenção do valor da liquidação e cobrança de 

taxas municipais, à aprovação da Assembleia Municipal, na sessão ordinária a realizar 

no corrente mês. ====================================================== 
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02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

121 – 210/200/200 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – Parti cipação variável no IRS no 

ano de 2014  ========================================================= 

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

reunião a Informação n.º 18/DEF/PF, datada de 1 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 n.º 75/2013, de 12 de 

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

pelo Governo, de benefícios fiscais no âmbito de impostos cujo a receita reverte exclusivamente para os 

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

----- A Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, prevê, nos artigos 19º, 

n.º 1, alínea c), e 20º, uma participação variável de 5% dos Municípios no IRS dos sujeitos passivos 

com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativamente aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva colecta liquida das deduções legais. ---------------- 

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

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

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

----- Assim a participação a fixar anualmente relativamente à variável até 5 % no IRS, depende de 

deliberação do Município, a qual deverá ser comunicada por via electrónica pela respectiva Câmara 

Municipal à Direcção-Geral dos Impostos, até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que respeitam 

os rendimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Adicionalmente, a adesão do Município ao programa de apoio à economia local (PAEL), previsto na 

Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da 

referida Lei, que menciona o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 

----- “Determinação da participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
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(IRS) à taxa máxima prevista nos termos do artigo 20.º da Lei das Finanças Locais”. --------------------- 

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

deliberação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por maioria , com o voto contra dos Vereadores 

da Coligação PPD/CDS.PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO 

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

transcrita, manter a participação variável de 5% no IRS, no ano de 2014, devendo ser 

dado conhecimento desta decisão à Direção-Geral dos Impostos, nos termos e para 

efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 20.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das 

Finanças Locais -, após aprovação pela Assembleia Municipal. =================== 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIG AÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Está em causa uma verba do IRS que é destinada às autarquias, ou seja, em sede de IRS todos 

têm um bairro fiscal ao qual estão associados, nesse bairro fiscal há um montante entre zero e cinco 

por cento que cabe às autarquias determinar (dado que estas são receitas que lhes são entregues). ---- 

----- Assim e tendo em consideração a situação que se vive no país e no nosso município, temos que 

dar sinais de que (sendo nós os representantes políticos mais próximos das pessoas) estamos ao lado 

de cada um que, todos os dias, precisa de toda a ajuda, ainda que pequena. ------------------------------ 

----- Na ótica da coligação CDS – PSD, deve ser procurado um cenário que possa significar um 

contributo positivo para todos. Não esquecemos a situação financeira do município de Moimenta da 

Beira, situação que reconhecemos nos leva a necessitar de toda a receita disponível, contudo temos a 

certeza que numa situação como a que se vive devemos dar a mão às pessoas, tendo os eleitos o dever 

moral de defender a repartição dos sacrifícios (pois as dificuldades das pessoas são tão ou mais graves 

para a economia local como a situação da Câmara Municipal). Não poderíamos ser sérios se 
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defendêssemos uma taxa zero (situação que em nada contribuiria para o combate às dificuldades que 

enfrenta a autarquia), mas também não poderíamos entender que defenderíamos os eleitores que em 

nós confiaram se defendêssemos uma taxa de 5%. ---------------------------------------------------------- 

----- Assim, defendemos que só uma taxa equilibrada pode servir os interesses de todas as pessoas, e a 

única que poderia compatibilizar-se com isto seria uma taxa intermédia (2,5%). -------------------------- 

----- No caso do IRS, e segundo um estudo da consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), ficou 

demonstrado que um casal, com dois filhos e com um rendimento de 42 mil euros, é prejudicado em 

170 euros/ano sempre que a taxa é aumentada em 2,5%. Este estudo prova a importância que a 

decisão agora tomada tem sobre as pessoas. ----------------------------------------------------------------- 

----- Ainda que assim seja, não ignoramos que o Município está a aguardar o visto prévio do Tribunal de 

Contas que permitirá que a autarquia concretize o Plano de Assistência financeiro solicitado. Sabemos 

que a opção tomada em Assembleia Municipal no anterior mandato, em caso de emissão de visto 

prévio, obriga a que tenhamos que optar pela taxa máxima, no entanto e até à decisão final 

poderíamos dar um sinal de vontade em ajudar as pessoas, sempre que isso nos seja permitido. -------- 

----- Prova do que se acaba de afirmar é o texto do número 4 do artigo 45 da Lei de Organização e 

Processo do Tribunal de Contas: “Os actos, contratos e demais instrumentos sujeitos à fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas cujo valor seja superior a € 950 000 não produzem quaisquer efeitos antes 

do visto ou declaração de conformidade.”. -------------------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo entendemos que, e até obrigação legal de fazer o inverso, poderíamos mostrar a 

vontade de ajudar a economia local deixando os valores pagos a título de IRS à disposição das pessoas. 

A medida em causa significaria uma externalidade positiva para todos os comerciantes que receberiam, 

desta forma, a divisa deste rendimento deixada à disposição das pessoas. --------------------------------- 

----- Ainda que no entendimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal este seja um imposto justo, 

que tem no seu interior um vetor de justiça redistributiva máxima, consideramos que a denominada 

classe média é a que mais sofre com as intensas penalizações fiscais do Estado e da Autarquia. Merece, 

por isso mesmo, uma ajuda de quem lhes está mais próximo (muito até porque um recente estudo tem 

revelado que há falência das famílias em Portugal). Consideramos também que a escolha em causa 
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acaba por penalizar a economia local que vê assim essa classe média a restringir, ainda mais, o 

consumo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- As considerações que atrás são feitas servem assim de suporte para o nosso voto negativo 

relativamente às taxas escolhidas pela maioria dos cinco Vereadores do Partido Socialista.” ======== 

122 – 210/200/200 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE I MÓVEIS – Taxa a aplicar 

no ano de 2014  ====================================================== 

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 112.º, do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro, presente à reunião a Informação do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, n.º 21/DEF/PF, datada de 1 do corrente mês, com o seguinte teor: --------- 

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

aprovado pelo Decreto – Lei 287/2003, de 12 e Novembro, alterado pela Lei do Orçamento de Estado 

para o ano 2012 – Lei n.º 64-B/2001 de 30 de Dezembro, os Municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, deverão fixar a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas 

alíneas b) e c) do nº 1, ou seja, de 0,5 a 0,8 % para os prédios urbanos e de 0,3 a 0,5 % para prédios 

urbanos avaliados, respectivamente. -------------------------------------------------------------------------- 

-----Adicionalmente, o facto de o Município ter aderido ao programa de apoio à economia local (PAEL), 

previsto na Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea d) do artigo 6.º 

da referida Lei com a remissão para a alínea i) do artigo 11.º do Dec. Lei 38/2008 de 7 de Março. Por 

sua vez, o n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto menciona o seguinte: ---------------- 

----- “Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior, a taxa máxima do imposto municipal 

sobre imóveis (IMI) é a fixada para efeitos de liquidação e cobrança no ano da celebração do contrato”.  

----- De acordo com o n.º 12 do mesmo artigo, as deliberações da Assembleia Municipal, devem ser 

comunicadas à Direcção Geral dos Impostos até 30 de Novembro, sob pena de serem aplicadas as taxas 

mínimas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Informa-se que as taxas que foram objecto de aprovação pelo Município nos anos anteriores foram 

as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por maioria , com o voto contra dos Vereadores 

da Coligação PPD/CDS.PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO 

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

transcrita, fixar para o ano de 2014 as taxas em 0,8%, para os prédios urbanos, e em 

0,4%, para os prédios urbanos avaliados, devendo este assunto ser submetido à 

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 DA COLIG AÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) é o imposto nacional que incide sobre os valores 

patrimoniais imobiliários. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à incidência real, o artigo 1º do CIMI esclarece que “O imposto municipal sobre 

imóveis (IMI) incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no 
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território português, constituindo receita dos municípios onde os mesmos se localizam”, sendo que, 

temos um IMI rústico e um IMI urbano. No artigo 2º, consta o que se entende por prédio: “Para efeitos 

do presente Código, o prédio é toda a fração de território, abrangendo as águas, plantações, edifícios e 

construções de qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carácter de permanência, desde 

que faça parte do património de uma pessoa singular ou coletiva e, em circunstâncias normais, tenha 

valor económico, bem como as águas, plantações, edifícios ou construções, nas circunstâncias 

anteriores, dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se encontrem implantados, 

embora situados numa fração de território que constitua parte integrante de um património diverso ou 

não tenha natureza patrimonial.” ------------------------------------------------------------------------------ 

----- A cobrança deste imposto tem um destino a nível municipal, pelo que os municípios necessitam de 

tais valores para prosseguirem as suas funções, gerando uma dependência dos mesmos em torno de 

tais tributos utilizados para alcançar a sua principal função: servir os munícipes. -------------------------- 

----- É este o motivo pelo qual, todos os anos, as taxas são votadas e decididas pela Câmara Municipal 

e Assembleia Municipal. Segundo o artigo 112º, número 1 do CIMI as taxas a aprovar respeitam os 

seguintes intervalos: “As taxas do imposto municipal sobre imóveis são as seguintes: a) Prédios 

rústicos: 0,8%; b) Prédios urbanos: 0,5 % a 0,8 %; c) Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 

0,3 % a 0,5 %.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo em consideração o momento que se vive no país e a proximidade representativa que 

significa ser autarca, entende mais uma vez a coligação que deve dar um sinal de confiança na política 

local e nos seus representantes. Este é assim o motivo que nos move a propor que se escolha o 

caminho da poupança fiscal para famílias (até porque um recente estudo revela que há em Portugal 

falência das famílias). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Embora esta seja uma mensagem da coligação o Vereador Cristiano Coelho destaca que, desde 

2006 e através de uma votação efetuada há época, O CDS manteve uma posição firme no que ao 

imposto IMI diz respeito. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Embora nenhum de nós esqueça que a autarquia vive momentos financeiros difíceis, que a 

obrigam a necessitar de todas as verbas à sua disposição, a coligação defende que podemos fazer, em 
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conjunto, esforços para encontrar, noutra rubrica orçamental, a receita que eventualmente se venha a 

perder com a redução que adiante se propõe. ---------------------------------------------------------------- 

----- Dado o montante envolvido em cada uma das três taxas existentes, a discussão centra-se mais ao 

nível dos prédios urbanos avaliados. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita a essa inscrição fiscal a maioria do Partido Socialista propõe uma taxa de 0,4%, 

tendo sido esclarecido pelo Sr. Presidente que aumentar 0,1% significa um aumento de receita de 

€200.000 para o município, bem como uma redução da taxa em 0,1% significaria uma perda de 

€200.000 para a edilidade. A coligação entende que o montante da taxa deveria ser inferior. ------------ 

----- Na ótica do Sr. Vereador Luís Carlos Silva, a taxa dos prédios urbanos avaliados deveria fixar-se 

em 0,3%, tendo em consideração o estado de falência económica e financeira em que as famílias se 

encontram. No que se refere aos restantes prédios urbanos, o Sr. Vereador defende, pelos mesmos 

motivos, que a taxa seja fixada em 0,6%. -------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao Vereador Cristiano Coelho defende que não se pode esquecer a situação difícil que o 

município vive e que a mesma deve continuar a ser combatida, contudo e tendo em consideração o 

momento difícil que todos vivem deve ser dado um sinal de boa vontade por parte da autarquia. Se por 

um lado temos um combate difícil a travar, por outro temos que ajudar as pessoas, até porque muitas 

hoje comparam os níveis de fiscalidade dos municípios vizinhos e assim contribuiríamos para que mais 

pessoas possam continuar a escolher o concelho de Moimenta da eira. Assim, e em seu entender a taxa 

a aplicar, no caso dos prédios urbanos, deve ser de 0,35%, o que penalizará a autarquia em €100.000 

(manifestando contudo que não se importa de trabalhar com a maioria no sentido de se encontrar o 

mesmo valor noutra sede orçamental), mas concederá às famílias mais €100.000 que se podem 

multiplicar na economia local. No que à taxa, afeta aos prédios rústicos, diz respeito o Sr. Vereador 

defende, pelos mesmos motivos, que o valor se deveria situar em 0,6% contra os 0,8% propostos. ----- 

----- A coligação, tendo em consideração o exposto nesta declaração de voto, declara votar contra a 

proposta da maioria que defende taxas de 0,4% para os prédios urbanos e 0,8 para os prédios 

rústicos.” ============================================================= 
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123 – 210/200/400 – TMDP – TAXA MUNICIPAL DE DIREIT OS DE PASSAGEM – 

Taxa a aplicar no ano de 2014  =========================================== 

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

reunião a Informação n.º 19/DEF/PF, datada de 1 do corrente mês, com o seguinte teor:  

----- “O preceituado na Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro “Lei das Comunicações Electrónicas” e o 

Regulamento 38/2004 de 29 de Setembro criou e implementou os procedimentos em relação à Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O artigo 106 da Lei n.º 5/2004, n.º 2 refere o seguinte; Alínea a) a TMDP é determinada com base 

na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo para todos os clientes finais 

do correspondente município; Alínea 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%. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, de acordo com o estipulado na alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 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 de 2014.” ---------------- 

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

Coligação PPD/CDS.PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, com base na 

declaração de voto a seguir transcrita, e a abstenção do Vereador da Coligação 

PPD/CDS.PSD/PP, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, fixar a referida 

taxa municipal de direitos de passagem em 0,25 %, no ano de 2014, 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. ============ 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO P PD/PSD.CDS-PP, 
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LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA ---------------------- ---------------------------------------------- 

----- “A Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) constitui uma fonte de receita da autarquia, 

tendo em conta que há empresas que usam o subsolo para prestar os seus serviços. --------------------- 

----- Aparentemente, dado o que aqui se refere, a TMDP significaria um custo apenas para as 

empresas, contudo estas taxas (e para o confirmar basta recorrer, por exemplo, a uma qualquer fatura 

de telefone fixo) são posteriormente pagas pelos consumidores nas suas faturas. ------------------------- 

----- Assim sendo e tendo em consideração os argumentos utilizados nas anteriores declarações de voto 

(sobre valores de tributação autárquica), voto contra os valores encontrados, pela maioria do executivo, 

para serem cobrados a título de TMDP.” ========================================= 

124 – 210/201/000 – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – DERRA MA ================= 

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

reunião a Informação n.º 20/DEF/PF, datada de 1 do corrente mês, com o seguinte teor:  

----- “De acordo com o estipulado na alínea d), do n.º1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o lançamento da “derrama” para reforço 

da capacidade financeira do Município. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Está ainda previsto na Lei das Finanças Locais – Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, que uma das 

receitas possíveis das Autarquias Locais é a “DERRAMA” conforme conta no artigo 14.º: ----------------- 

----- 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 

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

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.  

----- 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 

colectável superior a 50.000 euros, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 
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determinado pela proporção entre 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 que tornem inadequados os critérios estabelecidos nos números anteriores, podem os 

municípios interessados, a título excepcional, propor, fundamentadamente, a fixação de um critério 

específico de repartição da derrama, o qual, após audição do sujeito passivo e dos restantes municípios 

interessados, é fixado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do ministro que tutela as 

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

----- 4 - A assembleia municipal pode, por 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 150.000 euros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 - 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 direcção efectiva 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 117.º 

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

----- 6 - Entende-se por massa salarial o valor das despesas efectuadas com o pessoal e escrituradas 

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

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

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

----- 8 – 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 do código do IRC. --------------------------------------------------------------------- 

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

estabelecido, não há lugar à liquidação e cobrança da derrama. --------------------------------------------- 

----- 10 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês 

seguinte ao do respectivo apuramento pela Direcção-Geral dos Impostos. --------------------------------- 
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----- 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. – 

----- Adicionalmente, a adesão do Município ao programa de apoio à economia local (PAEL), previsto na 

Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, implica a sujeição ao estipulado na alínea d) do artigo 6.º da referida 

Lei com a remissão para a alínea h) do artigo 11.º do Dec. Lei 38/2008 de 7 de Março.” ----------------- 

DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta a necessidade de aprovação do plano de ajustamento 

financeiro, no âmbito do programa de apoio à economia local, e, em cumprimento do 

disposto na alínea d), do nº. 2, do artigo 6.º, da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, que 

obriga ao lançamento da derrama, a Câmara deliberou, por maioria , com a abstenção 

do Vereador da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, e o 

voto contra do Vereador da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, 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 

1,5%, nos termos previstos no artigo 14º., da Lei da Finanças Locais. ------------------------- 

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

----- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO P PD/PSD.CDS-PP, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO ------------ ------------------------------------ 

----- “A derrama municipal é um imposto que incide sobre o lucro tributável do exercício, antes da 

dedução de prejuízos fiscais reportáveis existentes nas empresas sediadas em Moimenta da Beira. Este 

é um imposto que pode variar entre zero e 1,5% da mais-valia. -------------------------------------------- 
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----- Moimenta da Beira é uma terra do interior do nosso país. Como é sabido nestes locais vive-se uma 

dificuldade ao nível da fixação de pessoas, mas também no que à atração de investimento diz respeito. 

Muitas vezes estas duas matérias andam intimamente ligadas e é difícil conseguir-se fazer a separação. 

----- As condições nas autarquias mudaram e hoje espera-se que o mundo privado seja capaz de gerar 

emprego, não se onerando as instituições públicas que estão com muitas dificuldades em o poder fazer. 

Assim o papel autárquico tem cada vez mais que ser um papel de amigo dos investidores, um papel de 

alguém que ajuda os privados a encontrar soluções para aumentar a sua capacidade de sobrevivência e 

os orienta nos investimentos a realizar. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em consideração estes fatores de modernidade e o novo papel das autarquias, espera-se 

que em todas as sedes se possam combater os fatores negativos da interioridade, fatores, que afastam 

os investidores dos concelhos do interior e particularmente do nosso concelho. ---------------------------- 

----- A competitividade hoje está presente em tudo e se por um lado, mesmo com recurso a eventuais 

isenções de derrama, será muito difícil combater a competitividade de Aveiro, Viseu, ou Coimbra, por 

outro lado temos que ser altamente competitivos relativamente aos concelhos vizinhos, sob pena de 

perdermos o “comboio” de uma liderança que desejamos para o futuro. ----------------------------------- 

----- O PAEL é-nos apresentado como o fator que nos afasta de muitas das opções que poderíamos 

tomar a título de isenção ou redução fiscal no concelho, contudo e como já foi demonstrado por nós nas 

declarações anteriores, temos uma visão legalista dos efeitos contratuais. É com base nesse 

conhecimento e no artigo 45º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que sabemos 

que não estamos obrigados a respeitar um contrato que ainda não tem validade. ------------------------- 

----- Tendo consciência que, após a emissão de visto do Tribunal de Contas, podemos ter que aprovar 

outros valores, defendemos que para já não seria desejável optar-se pelas taxas de 0,75% e 1,5%. Na 

nossa ótica estes são valores que vão penalizar as empresas do concelho de Moimenta da Beira, 

empresas às quais fica difícil de explicar porque pagam mais imposto que as suas congêneres (em igual 

situação) estabelecidas no concelho de Sernancelhe. --------------------------------------------------------- 

----- Por todos estes motivos o meu voto será contra os valores escolhidos pela maioria do Partido 

Socialista (0,75% - para empresas com volume de negócios inferior a €150.000 e 1,5% - para 
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empresas com volume de negócios superior a €150.000).” ============================= 

INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO  ========================================= 

========== Quando eram 13H15, o Senhor Presidente interrompeu a reunião para 

almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se reiniciasse pela 14H30. = 

REABERTURA DA REUNIÃO  =========================================== 

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente, foi reaberta a reunião. ====  

125 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2014 ========== 

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

reunião a Informação n.º 22/DEF/PF, datada de 4 do corrente mês, com o seguinte teor:  

----- “A Câmara Municipal e Assembleia Municipal ao longo dos anos anteriores, tem como prática 

habitual, autorizar a contratualização de um empréstimo de curto prazo, tendo como finalidade o apoio 

a dificuldades de tesouraria pontuais do Município. ----------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o artigo 38.º número 7 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das Finanças 

Locais (LFL), a mesma refere respectivamente que: A aprovação de empréstimos a curto prazo pode ser 

deliberada pela Assembleia Municipal, na sua sessão anual de aprovação do orçamento, para todos os 

empréstimos que o município venha a contrair durante o período de vigência do orçamento. ------------- 

----- Por sua vez, o mesmo artigo refere nos números 2 e 3 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das 

Finanças Locais (LFL) o seguinte: 2 - Os empréstimos e a utilização de aberturas de crédito que, para 

efeitos da presente lei são designados por empréstimos, são obrigatoriamente denominados em euros e 

podem ser a curto prazo, com maturidade até 1 ano,..; 3 - Os empréstimos a curto prazo são 

contraídos apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria, devendo ser amortizados no prazo máximo 

de um ano após a sua contracção.------------------------------------------------------------------------------ 

----- O artigo 39.º número 1 da Lei das Finanças Locais, limite geral dos empréstimos dos municípios, 

estipula o seguinte: O montante dos contratos de empréstimos a curto prazo e de aberturas de crédito 
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não pode exceder, em qualquer momento do ano, 10% da soma do montante das receitas provenientes 

dos impostos municipais, das participações do município no FEF e da participação no IRS referida na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, da derrama e da participação nos resultados das entidades do sector 

empresarial local, relativas ao ano anterior. ------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o estipulado no artigo anterior, e após análise do valor das receitas arrecadadas 

até à data de 04/11/2013 relativamente a IMI, IMT e IUC, bem como às estimativa anual do FEF+IRS 

para o ano 2014, conclui-se que o valor correspondente a 10% das receitas municipais, é de 

623.862,96 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Porém, até ao final do ano de 2013, é expectável que o Município ainda receba mais cerca de 

300.000,00 €, de IMI, IMT e IUC (valor estimado no sítio das declarações electrónicas da AT), pelo que, 

caso se adicionasse às receitas já recebidas até à data consideradas para efeito do valor do empréstimo 

a contratar, o mesmo poderia ser de aproximadamente 650.000,00€. -------------------------------------- 

----- Assim, na eventualidade de a Câmara Municipal e Assembleia Municipal considerarem a hipótese 

da manutenção deste tipo de empréstimo, deverão decidir da possibilidade da contratação do mesmo, 

para o ano 2014, sendo o valor estimado legalmente autorizado até 623.862,96 euros. Caso 

consideremos as receitas ainda não recebidas e que é expectável que ocorram até ao final do ano de 

2013, o empréstimo a contratar poderá ter como limite máximo o valor de 650.000,00 euros”. ---------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um 

empréstimo a curto prazo, para o ano de 2014, até ao montante de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), nos termos legais, com consulta às instituições de crédito, com 

sucursais/agências em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à apreciação 

da Assembleia Municipal, nos termos da conjugação da alínea a), do n.º 6, do artigo 

64.º, com a alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, com vista a ser autorizada a contratação desta modalidade de empréstimo. = 

126 – 230/260/000 – PROJECTO DO ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

E MAPAS DE PESSOAL PARA O ANO DE 2014 – 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 Actividades Municipal, bem como o mapa de 

pessoal, para o ano de 2014, cujo valor global das receitas totaliza € 13.950.000,00, 

desagregadas em RECEITAS CORRENTES, no valor de € 9.268.072,54, e RECEITAS 

DE CAPITAL, no montante de € 4.681.927,46, e que, tendo em conta o princípio do 

equilíbrio financeiro, o valor global das despesas totaliza € 13.950.000,00, desagregadas 

em DESPESAS CORRENTES, no valor de € 7.770.159,11, e DESPESAS DE CAPITAL, 

no montante de € 6.179.840,89. --------------------------------------------------------------------------- 

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 a favor do Senhor Presidente 

e dos Vereadores eleitos pelo PARTIDO SOCIALISTA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOUVEIA CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO e CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, e os votos contra dos 

Vereadores eleitos pela Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, estes com base na 

declaração de voto que a seguir se transcreve, APROVAR a proposta de Orçamento e 



 F lF lF lF l.161 
____________ 

 

____________ 

2013.11.18 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4444 7777     

                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 

                                                                   
 
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 2014, 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. ----------------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado, e também por unanimidade, aprovar a delegação genérica de 

competências do Município nas Juntas de Freguesia, prevista na Lei n.º 75/2013, de 12 

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

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIG AÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise que faz aos instrumentos de gestão financeira para o ano de 2014, primeiro ano do 

mandato 2014-2017 que agora se inicia, e a que a presente proposta de Opções do Plano e Orçamento 

se refere, a Coligação PSD/CDS considera relevante sublinhar os seguintes aspectos: -------------------- 

----- Dada a importância que estes documentos assumem na actividade do Município de Moimenta da 

Beira, queremos, desde já, clarificar que a responsabilidades pela inscrição das medidas que agora 

integram estes documentos devem ser integralmente assumidas pelo Partido Socialista e pelos seus 

representantes, dado que não foi solicitada a nossa colaboração, e o nosso contributo para a inclusão 
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de algumas das nossas ideias e projectos políticos, apesar de, previamente, termos manifestado 

vontade e disponibilidade para o fazer. ------------------------------------------------------------------------ 

----- No sumário executivo que apresenta estes documentos, são-nos apresentadas as linhas 

programáticas do orçamento e Opções do Plano para o ano de 2014, que são ditadas por 

constrangimentos na economia Nacional, o que cria grandes dificuldades de previsão. -------------------- 

----- Isto significa que em 2014 a actividade do município de Moimenta da Beira será fortemente 

condicionado, pondo em causa os fundamentos do nosso processo de desenvolvimento, em curso há 

muitos anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Daí que o documento refira expressamente que a única opção será inscrever intenções de despesa 

que figuram no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano de Atividades Municipais sem a 

correspondente afetação dos meios financeiros necessários; ------------------------------------------------ 

----- O que nos é apresentado na prática, é uma previsão de como as referidas intenções se vão 

materializar em obras, acções e realizações sem a respectiva descrição da proveniência e dos 

montantes prováveis de receitas; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Daí que, como nos é referido no Sumário Executivo, a aposta do Senhor Presidente da Câmara 

seja a de manter e, se possível, alargar o clima de diálogo e cooperação institucional com todos os 

agentes do nosso desenvolvimento; desde as comunidades educativa, o movimento associativo, as 

instituições sociais e os agentes económicos. Para além disso, continuar a ter nas Freguesias parceiros 

privilegiados no relacionamento, mantendo e reforçando acções conjuntas nas respostas de 

proximidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Termina afirmando, e cito “Um dia, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira poderá propor um 

orçamento diferente deste, livre de tantas obrigações financeiras e legislativas, mais passível de 

incorporar largas opções de desenvolvimento”. --------------------------------------------------------------- 

----- Como consequência o orçamento e Opções do Plano do ano de 2014, regista uma inflexão nos 

valores globais, aproximando-o, assim, um pouco mais da realidade, como, aliás, sempre fizemos 

questão de denunciar em anteriores edições. ----------------------------------------------------------------- 

----- Este recuo resulta, em nosso entendimento, para além dos efeitos da crise económica e do 
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orçamento do Estado, da falta de rigor no reforço da consolidação das finanças municipais nos três 

últimos anos, pelo que se perdeu a oportunidade de assegurar a sustentabilidade financeira no curto e 

no médio prazo nas políticas orçamentais do Município de Moimenta da Beira. ----------------------------- 

----- Aliás, basta consultar as nossas declarações de voto dos últimos três anos, aquando da aprovação 

dos orçamentos e da análise e apreciação da prestação de contas, para verificarmos que a previsão 

orçamental que agora nos é apresentada é, apenas, o início daquilo que foi o pronuncio do que, 

infelizmente, perspectivamos. Temos, assim, consciência que tudo aquilo para que alertamos foi 

considerado letra morta, quer pelo órgão executivo, quer pelo órgão deliberativo. No entanto há ilações 

a retirar e responsabilidades a assumir. ----------------------------------------------------------------------- 

----- É que, os projectos que a actual governação estabelece e que nos são apresentados como 

prioritários para o ano de 2014, são, em nossa opinião, meras inscrições de despesa destinadas a 

incorporar a dívida existente e que, como tal, não se consubstanciam em projectos concretos, 

principalmente em matéria de investimento público, sendo, isso sim, reflexo do referido processo de 

intenções de despesa e do vazio dos documentos em análise, que pretendem corresponder, tal como 

nos é referido, a uma vontade coletiva de solidariedade, de desenvolvimento e de coesão. -------------- 

----- Aliás, se dúvidas persistem cito novamente as palavras do Senhor Presidente que termina 

afirmando no documento em análise “... a actual conjuntura não permite que o Município realize todos 

os investimentos que gostaria, de pertinência indiscutível, dado que não dispõe cash flow suficiente 

para o efeito”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passemos à análise de alguns aspectos técnicos da estrutura e do conteúdo do orçamento e das 

opções do plano, que nos são propostos, para o ano de 2014. ---------------------------------------------- 

----- ORÇAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) O valor do orçamento da Câmara Municipal de Moimenta da Beira é de € 13.950.000,00 na 

receita e na despesa. Menos € 3.975,00 do que o orçamento do ano anterior o que corresponde a (- 

22%.); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- RECEITA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) As receitas correntes descem € 727.177,46 (-7%) e as receitas de capital descem € 
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3.245.822,54 (-41%). A parcela Fundos Comunitários corresponde a € 2.871.032,60. A Prestação de 

Contas do ano de 2014, irá informar-nos do comportamento desta parcela da receita que, seguramente, 

ficará muito aquém da sua previsão orçamental. Relembro, por se tratar de uma imposição de carácter 

legal, o que prescreve a alínea b), do ponto 3.3. do POCAL, sob a égide Regras Previsionais “As 

importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento 

em conformidade com a efectiva atribuição pele entidade competente”.(sublinhado nosso). -------------- 

----- c) As receitas fiscais (impostos locais e taxas) sobem para 1.467.882,07, mais € 127.596,00 

(9,5%) do que no ano anterior, sendo que as taxas sobem 163%; ----------------------------------------- 

----- d) As receitas que advêm do orçamento do Estado em transferências correntes. (FEF/FSM/IRS) 

somam € 5.291.952,00 (38%); -------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) A receita corrente Rendimentos de Propriedade apresenta em 2014 um valor de € 950.903,35. 

Também aqui consideramos que o valor inscrito é excessivo e, como tal, inatingível; --------------------- 

----- f) As receitas de capital somam € 4.681.927,46, dos quais € 387.633,86 resultam da Venda de 

Bens de Investimento, € 3.793.793,60 de Transferências de Capital e € 500.000,00 da contratação de 

um empréstimo de curto prazo; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- DESPESA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- g) O valor da Despesa ascende a € 13.950.00,00, sendo € 7.770.159,11 de despesa corrente e € 

6.179.840,89 de despesa de capital. A despesa corrente desce € 2.068.840,89 (- 21%) e a despesa de 

capital desce € 1.906.159,11 (- 24%). ------------------------------------------------------------------------ 

----- h) O valor das despesas com pessoal é de 2.806.103,00 (20%); -------------------------------------- 

----- i) As despesas com as Transferências Correntes somam € 987.170,00, sendo 353.020,00 previstos 

para as Freguesias e 523.569,00 para as, Instituições sem fins lucrativos. No mapa das Freguesias 

constam apenas 213.000,00; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- j) As despesas com Aquisição de Bens e de Serviços custam 3.539.212,78, menos 2.113.913,54 (- 

37%) que no ano anterior; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- k) As despesas de Capital somam € 6.179.840,00, menos € 1.906.159,00 (- 23,6%) do que no 

ano transacto; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- l) As despesas com a Aquisição de Bens de Capital (Investimentos) somam € 3.831.143,00,  

menos 1.683.415,00 (- 30,5%) do que no ano de 2013; ---------------------------------------------------- 

----- m) As despesas com as Transferências de Capital ascendem a € 665.490,00, estando 268.885,00 

previstos para as Freguesias e 166.104,00 para as Instituições sem fins lucrativos. ----------------------- 

----- n) O serviço de divida, relativo a Empréstimos de curto, de médio e de longo prazo da Câmara 

Municipal, vai custar ao próximo orçamento a importância de € 1.679.206,37 (12%), nele se incluindo o 

recente empréstimo do PAEL. Os Encargos Financeiros (juros) representam € 406.571,00, pelo que o 

valor global do Serviço de Divida, inscrito, soma o valor de € 2.085.000,00; ------------------------------- 

----------------------------------------------- OPÇÕES DO PLANO ---------------------------------------------- 

----- 1- Para compreendermos melhor a evolução deste importante instrumento de gestão financeira, o 

valor das Opções do Plano que era de € 14.954.996,80 em 2011 passou para € 15.568.383,26 no ano 

de 2012 e, seguidamente, para € 14.469.252,58 em 2013. Em 2014 o montante das Opções do Plano 

cifra-se em € 10.670995,72; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2- O valor do Plano Plurianual de investimentos que era de € 6.989.430,27 em 2011 passou para € 

7.495.633,96 em 2012 e para 5.489.559,85 em 2013. Em 2014 o valor definido previsto no PPI é de € 

3.831.143,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3- No ano de 2014 a aposta da actual governação da Câmara Municipal, em matéria de 

investimentos, está focalizada, essencialmente, na realização de um projecto de modernização 

administrativa, com um valor de € 417.868,00, e no projecto de construção do arruamento de acesso 

ao Centro Escolar, com o valor de € 335.000,00. Estes são os projectos mais dotados. ------------------- 

----- 4- Para, além disso, no Plano Plurianual de Investimentos estão inscritos os seguintes projectos 

específicos, cujas dotações definidas incluem a dívida existente dos trabalhos já realizados, bem como a 

parte prevista para realizar em 2014: - Rede de saneamento do Porto da Nave com € 100.000,00, e 

Centro de informação turística de Moimenta da Beira com € 80.000,00. ------------------------------------ 

----- 5- Encontramos, igualmente, inscritos no PPI os seguintes projectos na área do Ambiental: - 

Defesa da Floresta com 115.000,00; - Valorização das designadas “Galerias Ripícolas” com € 

100.000,00; - Investimento de eficácia energética na iluminação pública com € 100.000,00. ------------ 
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----- 6- Finalmente, no PPI, identificamos um conjunto de projectos de carácter generalista que, em 

nosso entendimento, visam assegurar o pagamento da dívida existente, dos quais evidenciamos: - 

Reparação, beneficiação e pavimentação de vias municipais com € 700.000,00;- Reparação e 

conservação de vias municipais com € 200.000,00; - E.M. 514-Moimenta da Beira/Peravelha (Acórdão) 

com € 270.000,00; - Beneficiação da E.M. 514 Moimenta da Beira /Paradinha/Nagosa com 90.000,00;- 

E.M. 323 Moimenta /Tabuaço com € 100.000,00;- Malha Viária Intermunicipal com 35.000,00; - 

Execução de caminhos agrícolas e rurais com € 100.000,00. Este ponto soma € 1.495.000,00. ---------- 

----- 7- O total dos projectos acima referidos é de € 2.742.000,00, sendo o valor do PPI, na coluna 

“definida”  € 3.831.000,00, pelo que a soma dos restantes projectos  é de € 1.089.000,00; -------------- 

----- 8- Este resultado não nos surpreenderá se considerarmos que a maioria dos projectos aparece nas 

Opções do Plano inscritos com verbas irrisórias, que têm apenas como propósito a sua inscrição. -------- 

----- 9- Estes são os investimentos inscritos com dotação orçamental “definida” com algum significado 

no Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------------------------- 

----- 10- Continuam a estar inscritas verbas irrisórias no PPI destinadas aos seis projectos referentes à 

construção dos Centros Escolares de Alvite, Leomil, Sever, Caria, Vila da Rua e Peva. Infelizmente, nem 

haverá construções nem haverá alunos. ----------------------------------------------------------------------- 

----- 11- Do mesmo modo, continuamos a verificar que, apesar do cenário de recessão económica 

previsto, em que as questões da Saúde e Acção Social assumem especial relevância, as Opções do 

Plano e o Orçamento de 2014, não tenham contemplado verbas com algum significado para as 

despesas sociais nestas duas áreas de intervenção autárquica, cuja necessidade nos é demonstrada 

pelas situações dramáticas de falência das pessoas e das famílias mais carenciadas, como são por 

demais conhecidas de todos nós, e que tendem a agravar-se no imediato. Estas não são, de facto, 

prioridades nas opções da governação municipal socialista, no nosso Município. Este é mais um ponto 

em que estamos em desacordo. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 12- Na Saúde não está prevista qualquer verba que possa resultar em benefício para os munícipes 

carenciados. Idêntico raciocínio se pode tornar extensivo às projeções, em benefícios directos, na área 

da Acção Social, definida com 143.000,00. É que, situações dramáticas exigem soluções imediatas e 
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especiais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 13- Em 2012, congratulamo-nos com o facto de ver inscrito nas Opções do Plano e no Orçamento 

a aspiração, ainda não concretizada, da ampliação do parque industrial e construção do ninho de 

empresas. É nossa convicção que este será um projecto importantíssimo para o Município e para a 

Região, que já faz de Moimenta da Beira um foco de dinamismo industrial, afirmando a sua centralidade 

Regional, nesta atribuição. Verificamos, na actual previsão orçamental, que este projecto deixou de ser 

prioritário. Não é essa a nossa visão, pois consideramos este projecto fundamental para o crescimento 

e desenvolvimento económico e social do Município de Moimenta da Beira, e que consolidaria a 

afirmação do Município de Moimenta da Beira na Região. ---------------------------------------------------- 

----- CONCLUSÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1- É neste contexto, consideramos que a proposta apresentada das Opções do Plano e do 

Orçamento de 2014 não responde à questão colocada de uma nova estratégia de gestão do Município 

de Moimenta da Beira, denotando, isso sim, ausência de uma estratégia e de um rumo na senda do 

progresso e do desenvolvimento económico e social do Concelho de Moimenta da Beira. E disso é prova 

a ação política de “Zig-Zag”, de avanços e recuos nas previsões, como resulta dos valores parciais e 

globais comparativos dos orçamentos e Opções do Plano, durante os últimos cinco anos, como acima 

fizemos alusão. Enfim, não há rumo, não há estratégia, não há plano de ação no Município de Moimenta 

da Beira. Guardemos para a prestação de contas os restantes comentários. ------------------------------- 

----- 2- A aposta, exclusiva, da actual governação socialista, na criação de um clima de diálogo e 

cooperação institucional com todos os agentes do nosso desenvolvimento, só por si, é manifestamente 

insuficiente para proporcionar o progresso e o desenvolvimento económico e social do nosso Município. 

----- 3- Apesar de não termos sidos ouvidos pelos órgãos executivo e deliberativo nas nossas 

declarações de voto que elaboramos em anteriores edições, sempre alertamos para a encruzilhada e o 

dilema em que o Município de Moimenta da Beira se encontrava, gerador de um ambiente de 

instabilidade e insegurança nas finanças municipais. As consequências foram, como agora se verifica, as 

de criar do lado das dotações orçamentais da despesa uma miragem financeira suportada por receita 

que não entrou nos cofres da tesouraria da Câmara, conduzindo à assunção de encargos 
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essencialmente de natureza corrente que agora geraram um novo ciclo de endividamento financeiro de 

curto prazo, como, a seu tempo, analisaremos. -------------------------------------------------------------- 

----- 4- Há, todavia, um dado que já é adquirido e que se traduz no abrandamento significativo em 

matéria de investimentos no Concelho e, principalmente, nas Freguesias. Tal como dissemos, o 

momento actual acaba de nos esclarecer do verdadeiro significado desse recuo e fará justiça sobre as 

opções políticas que, ao longo do tempo, foram sendo feitas. Na actual conjuntura política, económica e 

social, tudo é sombrio, instável e imprevisível. Com a situação financeira e económica que está 

instalada no nosso Município mais difícil se torna suster e contrariar energicamente o fatalismo da 

interioridade, o desemprego e o despovoamento em que Moimenta da Beira e grande parte do território 

nacional estão mergulhadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5- Por tudo o que acima se refere, e porque não existe uma visão integrada de desenvolvimento 

económico e social para as Freguesias e para o Concelho de Moimenta da Beira, defendemos, pela via 

da receita, a redução dos impostos municipais, em benefício das famílias e das empresas. --------------- 

----- 6- Face ao exposto, e da a análise que fazemos ao Orçamento e Opções do Plano para 2014, não 

poderemos tomar outra posição que não se já a de votar contra estes documentos, por considerarmos 

que, com as nossas ideias, sugestões e acima de tudo os nossos alertas, que ao longo dos últimos anos 

temos vindo a declarar e denunciar, esta seja a melhor forma de defender o interesse público municipal 

e, consequentemente, a qualidade de vida dos seus munícipes, das suas famílias e das suas empresas.   

----- 7- Quanto ao demais que ficou exarado nesta declaração de voto, as Prestações de Contas, a seu 

tempo, mostrarão à saciedade da pertinência das nossas afirmações, tal como o conteúdo destes 

documentos demonstram.” ================================================= 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

127 – 130/151/700 – MERCADO MUNICIPAL DE MOIMENTA D A BEIRA – Pedido de 

arrendamento  ======================================================= 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o parecer n.º 36.13, 
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datado de 7 do corrente mês, com o seguinte teor: -------------------------------------------------- 

----- “Através de requerimento, com data de entrada de 11 de Outubro do corrente ano, o peticionante 

DAVID JOSÉ REBELO DA SILVA solicita o arrendamento de uma loja, do Mercado Municipal de Moimenta 

da Beira, “(…) com vista à venda de produtos e serviços na área do mobiliário, design e arquitectura, da 

marca Colectivo de Melhoramentos (…)”. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento do Mercado Municipal de Moimenta da Beira, 

“(...) a atribuição das lojas será efectuada por meio de propostas em carta fechada a potenciais 

interessados(...) – cfr. nesse sentido o artigo 5.º, do referido diploma legal.------------------------------- 

----- No entanto, o n.º 3 do mesmo normativo estabelece que, excepcionalmente, sem necessidade de 

recurso à publicação por meio de edital, quando a Câmara Municipal considerar a proposta de interesse 

relevante poderá determinar a adjudicação de lojas, mediante o recurso à figura do ajuste directo, cujo 

preço não poderá ser inferior a € 2.50 m/2. ------------------------------------------------------------------- 

----- Por ser importante, chama-se a atenção para o artigo 3.º, do diploma legal acima citado, segundo 

o qual a actividade de abastecimento público a que se destina o comércio praticado no Mercado 

Municipal será exercida por particulares em regime de licença de utilização dos respectivos locais 

de venda, conferida pela Câmara Municipal e por contratos de arrendamento com esta 

celebrados (sublinhado nosso).” ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao requerente o 

arrendamento da Loja n.º 8, do Mercado Municipal, por ajuste direto, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 4.º, do Regulamento do Mercado Municipal, de Moimenta da 

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

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, notificar o adjudicatário que deverá 

outorgar o respetivo contrato de arrendamento, com uma renda mensal de € 40,00 

(quarenta euros). ====================================================== 
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02.02.04. TESOURARIA 

128 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 15, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 565.453,61 

(quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e sessenta e 

um cêntimos), assim discriminado: -----------------------------------------------------------------------  

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  476.739,30 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €    88.714,31 

                             TOTAL: …………………………...€  565.453,61 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E A MBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

 “OBRAS PARTICULARES” 

129 – 360/991/49.13 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor SÉRGIO ROCHINHA, advogado, presente à reunião 

um pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 



 F lF lF lF l.171 
____________ 

 

____________ 

2013.11.18 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4444 7777     

                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 

                                                                   
 
OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 295-

SV/DPOUA /13, datada de 13 do corrente mês, emitindo parecer favorável. ----------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== 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 

16H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


