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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA I ,\~ ,

ACTA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,

DE 29 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE

---.'"-- Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e onze, no Salão

Nobre dos Paços do Concelho , realizou-se a Terceira Sessão Extraordinária da

Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------

----.:.- 1. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação do Imposto Municipal

_. . sobr-e Imóveis para os anos de 2012 e 2013; -------------------------------------------------------

------ 2. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação de Majoração do IMI

-- para ·Prédios Devolutos ; ----- ----- -----------------------------------------------------------------

--:--:-- 3. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação de Majoração do IMI

par-a .Préd ios Degradados; ----------------------------------------------------------------- - - 

----""-- Ao Análise e Votação da proposta da Câmara para aprovação de Lançamento de

Derrama para o ano de 2012; -------------------------------- -----------------------------------------

---~.:.- 5. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação da Taxa Municipal de

Direito de Passagem para o ano de 2012; ------------------------------------------ --------------

-------'-- A Sessão foi Presidida pelo Senhor Engenheiro ANTÓNIO CELESTINO

PEREIRA DE ALMEIDA, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e

Secretariada pelas Senhoras Marlene Domingues Gaio e Carla Eliana da Costa

Tavares . ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum , o Senhor

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Terceira Sessão

Extraordinária, pelas vinte e uma horas, tendo cumprimentado os Senhores

Deputados da Assembleia Municipal; o Executivo ; a Comunicação Social e o Público

presente. ---- ------------------------------- ------------------------------------------------ -------- --

------ À Sessão Extraordinária compareceram os seguintes Deputados da

Assembleia Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------

------ António Celestino Pereira de Alme ida - PS; ---------------------------------------------------
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------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva - PSD; -------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal - PS; --------------------- ------------------------- - --

------ Alberto José Fernandes Marques - PSD; -------------- --- - --------------------------

------ Dália Maria Silva Santos Costa - PS; ---------- ------ ------------------------------ - ------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra - PS; --------------------------------------------------------

------ Joana Cristina- Correia dos Santos - PSD; ---------------------------------------------------

------ Carla Sofia Pires Leitão - CDS-PP; ------------------------------------------------------------

------ Tiago André da Costa Soares - PS; -------- ---------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD; ----------------------------------------------------

-- ------ Manuel Augusto de Almeida Farias - PS; -------------------------------------------------

------ António Jorge Pereira Oliveira - PS; -------------------------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela - PSD; ---------------------- ---------------------------

----- Carla Eliana da Costa Tavares - PS; -------------------------------------------- ---- ---- ----

- ------- Marlene Domingues Gaio - PSD; ------------- -- ------------ ----------------- - - -- -- --

------ José Manuel Gomes de Oliveira - PSD; ------------- --------------------------------------

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto - PS; ----------------- -----------------------------------------

------ Eunice Pereira dos Santos Neto - CDS-PP; ---------- --------------------------------------

- ------ Francisco Rogério Martinho Estrela - PS. ---------------------------------------------------

------ Compareceram igualmente à Sessão Extraordinária os seguintes

Presidentes de Junta de Freguesia (PJF): ------------------------------------------------ ------

------ António Farias dos Santos - PSD - PFJ de Agadão; ---------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho Carvalho - II-Ind. - PFJ de Aguada de Baixo; -------------- ----------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço - PSD - PFJ de Aguada de Cima; ------ -----------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara - PS - PFJ de Águeda; ------------------

------ Marco Aurélio Cunha Santos - PSD - Tesoureiro FJ de Barrô; ---------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira - PSD - PFJ de Belazaima-do-Chão; ---------------

------ Jorge da Silva Mendes - PS - PFJ da Borralha; -------------------------------------------

------ Manuel de Almeida Campos - Lista do Progresso - PFJ de Espinhei ; --------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco - PSD - PFJ de Fermentelos; ------------ --------

------ Alcides de Jesus - PSD - PFJ de Lamas do Vouga ; ----------------- -----------------------

------ Pedro Daniel Henrique Rodrigues - Plenário - PFJ de Macieira de Alcoba; ---------

------ Armando Paulo Almeida Galhano - PSD - PFJ de Macinhàta do Vouga; -------------

------ Fernando Tavares Pires - PSD - PFJ de Óis da Ribeira; ----------------------------------
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------ Pedro António Machado Vidal - CDS-PP - PFJ do Préstimo; --------------- ------------

------ Pedro Alexandre Almeida Gomes - PSD - PFJ de Recardães; -----------------------

------ Manuel de Oliveira Duarte - CDS-PP - PFJ de Segadães; -------------------------------

------ Mário Ramos Martins - PS - PFJ de Travassô; -----------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva - CDS/PP - PFJ de Trofa; -------------------------------

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira - PSD - PFJ de Valongo do Vouga. ------------------

------ Não compareceram à Sessão os seguintes Deputados Municipais:

------ Paulo Manuel Matos Soares - PSD, tendo apresentado justificação de falta; -------

------ Victor Manuel Abrantes Silva - PSD - PFJ de Castanheira do Vouga, tendo

apresentado justificação de falta; ------------- ----------- ---------------------------------------------

---~-- Daniela Carina Alves Mendes - PS. Não tendo apresentado justificação de falta --

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguintes

Elementos: --------------------------------------------------------------- ------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca - Presidente - PS ; ------------------------- --------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida - Vereador e Vice-Presidente - PS; -------------

------ João Carlos Gomes Clemente - Vereador - PS; ---------------------------------------

------Elsa Margarida de Melo Corga - Vereadora - PS; -------------------------------------------

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida - Vereadora - PSD; -----------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador - Vereador - PSD -------------------------- ------------

---------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ---------------------------

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia

Municipal procedeu à leitura da correspondência a si dirigida. --------------------------------

------ De: Wilson José de Oliveira Dias Gaio - PJF de Barrô (PSD): --------------- -------

------ "Senhor Presidente, ------------------------------------------------------------------

------ Venho por este meio comunicar a minha ausência na Assembleia Municipal a

realizar no dia 29 de Novembro de 2011, pois encontro-me ausente do país por razões

profissionais. ---------------------------------------------------------------------

------ Pelo exposto em minha substituição estará o tesoureiro da Junta - Marco Santos.

------ Atentamente. ----------------------------------------------------- ---------------------

------ W Dias Gaio - Presidente J. F. Barrô." ------ --------------------------------------------------

------ De: Paulo Manuel Matos Soares (PSD): ----------------------------------------------------

------ "Exmo. Senhor ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Águeda ------------------------------
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---- Eng.°Celestino de Almeida ---------------------------- - - ------------------

------ Em virtude de compromisso desde há muito assumido perante uma instituição do

nosso concelho, a cuja Assembleia Geral presido, venho pelo presente comunicar-lhe

que não me é possível de todo estar presente na Sessão da Assembleia Municipal de

Águeda agendada para o próximo dia 29.11.2011 (terça-feira), pelo que solicito os

seus bons ofícios no sentido de ser considerada justificada a minha falta. ------------

------ Com os melhores cumprimentos e votos de bom trabalho deliberativo. ---------------

------ O Membro da Assembleia Municipal de Águeda, ---------- --- ----- -------- -------

----- Paulo Manuel Matos Soares." ---------------------------------------------------------------------

------ De: Elisa Maria Pires de Almeida (PS): -------------------------- - ---------------

---- "Exmo. Senhor ------------------------------------------------------------------------

------ Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Águeda --------- ---------------

--- Eng.°António Celestino de Almeida, ------ -------- ----- -- - - ------------- - - --

------ De acordo como disposto nos artigos 77° e 78° da Lei n0169/99, de 18 de

Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nO 5-A/2002, de 11

de Janeiro, venho informar que por motivos de saúde estarei ausente na sessão

Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda, de 29 de Novembro de 2011, pelo

que solicito a minha substituição. -- ------ ------ - --- --- ---------- - ---- ----------- ----- --

------ Com os melhores cumprimentos, ----------------------------------------------------

------ Elisa Maria Pires de Almeida." --------------------------------------------------------------------

------ Tendo sido substituída por António Jorge Pereira Oliveira (PS).------------------

------------- ----------------------- PERíODO DA ORDEM DO DIA ------------------ ----------------

------ Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia , deu início ao

Período da Ordem do Dia, no âmbito do qual se passou à análise dos assuntos

agendados para esta Sessão Extraordinária: ------------------------------- --------------- --

------ 1. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação do Imposto

Municipal sobre Imóveis para os anos de 2012 e 2013; -------------------------

------ Ao iniciar este ponto, o Senhor Presidente da Mesa, concedeu a palavra ao

Senhor Presidente da Câmara Municipal para introduzir e explicar o teor da

proposta, conforme intervenção que se tenta transcrever na íntegra: ---------------------

------ "Esta proposta que optámos por apresentar e com índices para vigorarem para o

ano 2012 e 2013, teve apenas como intenção, dizer aos Munícipes de Águeda que, no

próximo ano, mesmo que a lei o permita e vai permitir porque foi aprovado assim no
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Orçamento de Estado, não iremos subir o IMI dos prédios que já foram avaliados,

segundo o novo Código do IMI não iremos subi-lo para a taxa máxima; não haverá um

esforço suplementar das pessoas; será mantido no valor que pagam anualmente. -----

------ Portanto, é única e simplesmente com esse objectivo que estamos a propor essa

aprovação -para o ano já de 2013. --------- ------- ---------- --- ---------------------------- -----

------ Esta é uma prática que outros Municípios seguiram, até um Município nosso

vizinho aprovou para três ou quatro anos. Portanto, não é uma situação nova e única

no país. ------------------------------------------------------------------------------------------ - -----------

------ No que respeita à taxa que está no máximo para os não avaliados, propomos que

seja mantida sempre pelo máximo porque as pessoas que têm os seus prédios e que

pensem que estão a pagar em demasia, podem mandar fazer uma avaliação

extraordinária do seu prédio, a qualquer momento, às Finanças e passarão para o

regime dos prédios avaliados e aí poder-Ihes-á ser mais favorável, se for o caso.-------

------ Mas, o que acontece é que este regime neste momento do 0,7% ou 0,8%, tem

sido, em todos os casos que conhecemos, muito mais favorável aos Munícipes,

porque pagam bastante menos. ---------------------- -------- --- --- ------------------------------

------ Num estudo que fizemos, penso que há dois anos, a diferença era bastante

grande, entre a média dos prédios que estavam avaliados sobre o novo Código que

pagavam cerca de trinta euros por mês de média dos prédios em Águeda e os outros

pagavam Cerca de doze cêntimos. Por isso, era uma diferença brutal entre aqueles

que estão avaliados e os que não estão avaliados, daí a nossa proposta para que seja

mantida, ao nível máximo , aqueles que não são avaliados." -----------------------------------

------ Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da

Mesa, concedeu a palavra aos Deputados Municipais, que fizeram as intervenções

que se tenta transcrever na íntegra: ------------------------------------------------------------------

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ---------------------------------

------ "Estamos aqui para analisar e aprovar, ou não, as taxas de IMI para os anos de

2012 e 2013. É uma prática nova que esta Câmara Municipal nos traz para serem

aprovados por dois anos; é uma prática também diferente a época em que nos

apresenta este assunto para ser aprovado. ------------------------------------------------------

______ Como disse ao Senhor Presidente da Câmara, nos anos 2006,2007,2008,2010,

onde o Senhor Presidente já exercia funções, este assunto sempre isto foi aprovado

na Assembleia Municipal de Setembro; não há nenhum impedimento legal para que o
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mesmo seja aprovado nestas épocas e também, como expliquei ao Sef.1hor

Presidente, em e-mail enviado na quinta-feira da semana passada, coloquei um

conjunto de questões sobre as quais nós, no PSD, entendemos que aprovar o 1MI,

neste caso, a dois anos, é desnecessário, tendo em atenção que há várias premissas

para o -próximo ano. ----------------------------------------------------------------------------- ---------

------ Como eu próprio expliquei, tendo em atenção que o Governo quer fazer uma

reavaliação em massa de todos os prédios, mas nós sabemos como é que são estas

dinâmicas; na função pública nem sempre funcionam à velocidade de queremos e

portanto, provavelmente, a meio do próximo ano saberíamos se, efectivamente, havia ou não

condições para manter as taxas, para subir ou para baixar; o Senhor Presidente falou para subir,

pode ser-para baixar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, não vemos com bons olhos que esta proposta seja aprovada para dois

anos, do ponto de vista político, mas também nunca será o PSD que vai inviabilizar

esta situação. Não estamos de acordo mas não iremos inviabilizar. -------------- - --------

------ Também fizemos um conjunto de questões ao Senhor Presidente , que têm a ver

com esta questão que explicou da passagem dos prédios urbanos , podemos dizer não

avaliados ou avaliados , não sei se é assim a expressão, ao abrigo do anterior sistema

de 0,7% para 0,8%: Qual é a verba que se estipula que possamos vir a receber a

mais? Nós não tínhamos dados e pedimo-los ao Senhor Presidente que, com certeza,

entregou ao dados que tinha e podia, sendo certo que nós divergimos na opinião

relativamente à forma de ir buscar os resultados finais. ------------------------ ----------

------ O Senhor Presidente da Câmara acha que este valor terá como incidência de

cerca de vinte mil euros a mais nas receitas para a Câmara ; da mesma maneira como

a Câmara estipula que se em vez de receber os 0,4%, recebesse os 0,5% de IMI, que

seriam oitocentos mil euros de receita a mais, diz que 0,7 para 0,8% são vinte mil

euros . ------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

------ Numas contas que eu fiz, rapidamente, embora não tivesse acesso aos valores,

mas eu expliquei ao Senhor Presidente o método utilizado na maneira como nós

calculámos , nós estimamos que estes valores andarão na ordem dos ... . mil euros. Há

aqui alguma variação de valores que não sei se, efectivamente, estaremos certos ou

não, porque é preciso ter os dados e nós não temos esses dados e também não sei

se o Senhor Presidente da Câmara os tem. Mediante aquilo que me pareceu, também

não estava da posse de todos os dados. ------------------------- ------- -------------------
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------ Quero dizer que, independentemente, desse facto, também todos nós sa ernos

que já foi aprovado o Orçamento na Câmara Municipal para o ano de 2012, tendo

também em atenção que, neste Orçamento aprovado, as verbas a receber de IMI para

o ano 2012 são quatro milhões e meio de euros; tendo em atenção que no ano

passado (2010) recebemos são quatro milhões quatrocentos e quarenta mil euros;

tendo em atenção que até ao dia de ontem já teríamos recebido quatro milhões

trezentos e oitenta mil euros. -------------------------------------------------------------------- --

------ Como sabem, o IMI vem sempre a subir; se nós não mexermos nas taxas só

porque a nova avaliação vem sempre a subir; no caso desta proposta ser aprovada, o

PSD apresentará, em momento oportuno , uma proposta onde estes valores que

viermos a receber a mais sejam transferidos para as Juntas de Freguesia, ao abrigo

do apoio que nós já temos. Porquê? Porque não estão previstos no Orçamento e

porque há folga neste caso, ao contrário do que diz o PS do Orçamento de Estado,

para o fazermos . Se houver esta folga devemos utilizá-Ia em apoio às Juntas de

Freguesia através das verbas. Portanto, apresentaremos uma proposta no caso de

esta situação vir a-ser aprovada. -------------------------- ------ ----------------------------------

------ Mas, existe aqui uma questão sobre a qual nós temos dúvidas. O PSD tem

dúvidas sobre a legalidade desta proposta . ---------------------------------------------------------

-----'- O PSD perguntou ao Senhor Presidente da Câmara, e eu não sei se não

percebeu ou se não me quis responder, se também a aprovação do IMI para 2012 e

2013 é um imperativo legal ou se podemos só aprovar para 2012. Aliás, como sempre

fizemos, no que diz respeito à questão legal. -------------------- ---------------------------- ------

------ Naquilo que eu consegui consultar e, desculpem-me, mas não tenho formação

jurídica e tenho que utilizar os meus tempos livres para fazer isto e nem sempre

consigo ter os ritmos e os temos que esta Câmara e o Senhor Presidente da

Assembleia Municipal também querem. Mas, provavelmente, isto estará muito

estudado por todas as pessoas que estão aqui. ---------- ----------------------------------------

------ Nós temos dúvidas sobre a legalidade desta proposta , no que diz respeito ao

facto de a aprovarmos por dois anos.

------ Gostava que me dissessem, exactamente, onde é que se baseiam para aprovar

em dois anos e passo a citar onde me baseio para explicar isto. Segundo a Lei nO

169/99, de 18 de Setembro, das Autarquias Locais, depois de alterada pela Lei nO 5

Al2002, de 11 de Janeiro, onde define as Competências da Assembleia Municipal, no
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Artigo n' 53, n' 2, diz o seguinle: - ---------------------------------------------------------\~
--.,,.-- "Fixar, anualmente, o valor da taxa da contribuição autárquica incidente sobre

prédios urbanos, bem como autorizar o lançamento de derramas para reforço da

capacidade financeira ou no âmbito da celebração de contratos de reequilíbrio

financeiro, de acordo com a Let ;-------------------------- ---------------------------------- ---------

--,.--- Também diz, o CódigoCIMl, no artigo nO 112, n° 5, o seguinte :-------------------------

--.,:..-- "Os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a

aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e c), do nO 1,

pedendo estas ser fixadas por Freguesia. " ----------------------------------------------------------

---"'-'-- Aqui põe-se a dúvida, do meu ponto de vista que não sou jurídico, se em cada

ano nós podemos fixar aqui na Assembleia para o ano 2012 e 2013 separados. No

entanto, nas Competências da Assembleia Municipal, no Artigo nO 53, nO 2, para mim

está claro ... mas, eu não tenho a certeza deste processo . -------------------------------------

--:":-'-- O que eu estudei, no tempo disponível e, as várias pessoas que eu consultei

ainda hoje ao final do dia sobre esta matéria, na área do Direito e da Administração

Local, dizem-me que esta decisão da Câmara Municipal está ferida de nulidade. Esta

deliberação que a Câmara Municipal tomou está ferida de nulidade. Tenho a certeza.

--'''--- Portanto, pedia ao Senhor Presidente da Câmara e ao Senhor Presidente da

Assembleia Municipal, que lhe cabe a ele também no Artigo nO 54, assegurar o

cumprimento das Leis e a regularidade das deliberações que, nos expressassem aqui,

perante esta Assembleia, a garantia de que, efectivamente, estamos a cumprir a Lei e

qual é o Artigo da Lei que estamos cumprir, que sobrepõe a esta que nós aqui

acabamos de ter.

Depois disso, farei outra intervenção, depois de sabermos se, efectivamente, é assim
ou não. JI _

--,.-'-- De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para

prestar os devidos esclarecimentos ao interveniente: --------------------------------------------

--..:--- "Este é um mecanismo que foi utilizado pelo nosso Município vizinho de Aveiro há

três anos que, estabeleceram numa Assembleia Municipal, as taxas de IMI para três

anos; nem sequer foi para dois anos, foi para três anos. ------------------ ----------------------

------ Que eu saiba, não houve nenhum pedido de nenhuma nulidade desta decisão,

porque aquilo que diz é que tem que ser estabelecido para cada ano; mas isso não

quer dizer que tenha de ser estabelecido ano a ano. ------------------------- ------------ -------
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------ Nós podíamos chegar aqui no primeiro dia do mandato e estabelecer as taxas

para os quatro anos desse mandato . É a minha leitura e é a leitura que é feita também

pela Câmara Municipal de Aveiro e se lá está a funcionar, se não tem havido

problemas , também não há qualquer problemas quanto a isto. ---------------------------

------ Já agora , posso dizer que eu não tenho qualquer problema em trazer cá, no

próximo ano, a taxa para vigorar, que pode ser alterada ou pode ser a mesma. ---------

---.,-- Aquilo que eu quis transmitir às pessoas é que não é objectivo desta Câmara

Municipal aumentar essa taxa. Por isso, fiz esta proposta, que eu penso que será

consentânea com a realidade que vamos encontrar. Também na resposta que lhe dei

foi quer, se as coisas corressem favoravelmente , poderíamos encarar a possibilidade

de descer a taxa.----- --- -- -- --------------------------------------- -- ----------------------- - -------

------ Fica, desde já, garantido às pessoas que a taxa de IMI não irá subir no próximo

ano, pelo menos por proposta da Câmara Municipal." -------------------------------------------

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ---------------------------------

------ "Ouvi a explicação do Senhor Presidente da Câmara e não tenho nada a

contradizer sobre aquilo que disse e sobre o que fazem as outras Câmaras Municipais .

------ No entanto , quero explicar que as Competências da Assembleia Municipal estão

definidas e está claro que na Lei diz que é "... fixar anualmente o valor da Contribuição

Autárquica...". ------------------------------------------ ---------------------------------- --- -- - -----

------ Quanto ao argumento do Senhor Presidente acontece que se eu hoje fixar a taxa

para três anos e imaginemos que eu fixo a taxa para 0,8% nos prédios não avaliados e

vamos partir do pressuposto que no próximo ano o Governo altera para 0,6%, por isso

é que isto está feito de ano a ano. Mas, eu não vou questionar isto porque são

questões legais.----------------------------------------------------------------------------------------------

------ A questão que eu digo é que com base nas informações que eu recolhi e volto a

dizer que não sou jurista , se decidirmos aprovar aqui esta taxa para dois anos, será

uma decisão ilegaI.-----------------------------------------------------------------------------------------

------ Do meu ponto de vista, já fere ilegalidade a proposta que nos trazem à

Assembleia Municipal aprovada em reunião de Câmara, é uma decisão anulável. ------

------ Se os Senhores Presidentes, da Câmara e da Assembleia Municipal, garantem

que a proposta é legal, o PSD não vai votar, politicamente , contra esta proposta. O

PSD vai abster-se, mas o Presidente do seu Grupo Municipal vai votar contra e vai

pedir a fiscalização desta proposta às Entidades competentes, porque entendemos
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que esta proposta é ilegal. -------------------------------------------------------------------------

------ O meu conselho é que o Senhor Presidente da Câmara e conjunto com o Senhor

Presidente da Assembleia Municipal , se entenderem pertinente o que estamos a dizer,

encontrem uma solução para não corrermos o risco desta proposta ser ilegal e então

sim, as taxas ficarem fixadas pelos valores mínimos. --------------------------------------------

------ Estamos a falar de questões de legalidade, que foi uma das questões que eu

perguntei e, pelos vistos, o Senhor Presidente da Câmara percebeu bem o que eu lhe

perguntei mas, pelos vistos, preferiu ter em atenção as propostas da Câmara

Municipal de Aveiro do que, inclusivamente, trazer aqui um parecer jurídico dos

assessores jurídicos que temos na Câmara. ---------------------------------------------

------ Como disse ao Senhor Presidente da Câmara, não sou jurista e tenho algumas

dificuldades nesta matéria, pelo que fiz vários telefonemas hoje ao final da tarde, tentei

informar-me sobre o assunto e todas as informações que recolhi vão nesse sentido.--

------ Nós, o PSD, estamos inteiramente disponíveis para encontrar uma solução para

isto." ------------------- -------------------------- -------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal usou, de novo, da

palavra para prestar os devidos esclarecimentos que entendeu necessários: ------------

------ "Com certeza que o Senhor Deputado pensa que estas propostas são feitas pelo

punho do Presidente, que se lembrou de as fazer e trazer à reunião de Câmara e

depois à Assembleia, sem ter passado pelos Serviços Jurídicos da Câmara. Ora, isso,

obviamente, que não me passa pela cabeça. ---------------- ----------------- ----- - ---

------ Todas as propostas que vão a reunião de Câmara, para além de no caso

concreto desta ser grande parte, inclusivamente, redigida pelos Serviços Jurídicos

todas as propostas que vão a reunião de Câmara são assinadas pela Senhora

Directora de Departamento, ou pelos Serviços Jurídicos, como cumprem os requisitos

legais Todas as propostas que vão a reunião de Câmara. Por isso, não preciso de

pareceres sobre isto mas, obviamente, que estou perfeitamente consciente de que é

uma proposta legal, que cumpre todos os parâmetros da legalidade . ----------------------

------ Como lhe disse a respeito das taxas para daqui a dois anos, estamos

perfeitamente à vontade para as trazer cá. Teria muito prazer em ter possibilidades de

baixar as taxas do IMI, porque isso queria dizer que haveria uma maior equidade;

haveria mais pessoas a pagar e mais pessoas a entrarem no sistema e poderíamos
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então baixar as taxas. Aliás, é uma posição que já defendo há muito tempo e que fiz

várias solicitações ao Governo para que o fizesse. -------------- ---------- ------------------

------ No que respeita às verbas para este ano, sabe perfeitamente que não vai haver

mais verbas para este ano recolhidas pelo IMI. em termos das novas avaliações. As

novas avaliações só estarão concluídas aquilo que for possível fazer. Tenho de lhe

dizer que só no Concelho de Águeda serão vinte e seis mil prédios que serão

avaliados; só no final do próximo ano é que estarão concluídas e terão efeito no ano

seguinte . ------------- ---- --- -----------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, não haverá aumento de receita, por via da avaliação extraordinária dos

prédios para este ano." ---------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: --------------------------------

------ "Se o Senhor Presidente da Câmara nos garante que a proposta é legal e se o

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, segundo diz o artigo nO 54, também

assegura o cumprimento da Lei e a regularidade da deliberação, obviamente, que para

uma situação desse tipo, eu, como Líder do Grupo Municipal do PSD. votarei contra,

porque acho que é uma questão ilegal. ---------------------- - ------------------- -------------

------ Pedirei ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que. efectivamente.

mande fiscalizar esta decisão para a Entidade competente, do ponto de vista legal. ---

------ Quando falamos sobre as verbas, estamos a falar se o Senhor Presidente acha

que no ano de 2013 tinha condições para baixar a taxa de IMI, não apresentava uma

proposta a dois anos, apresentava uma proposta a um ano e depois trazia a esta

Assembleia no próximo ano essa situação e para que as pessoas soubessem que ela

ia baixar o Senhor Presidente metia no seu preâmbulo em como vão haver muito mais

avaliações; vinte e seis mil casas que vão ser avaliadas; provavelmente, as verbas a

arrecadar irão subir ... Isso, Senhor Presidente, não me parece um bom argumento. O

Senhor Presidente, às vezes, até é bom em argumentos mas, neste caso, não me

parece um bom momento nesse processo. ------- ---------------------------------------------

------ Quando disse, em relação a este ano, que todos os anos os valores arrecadados

de IMI tem vindo a subir e lanço aqui o desafio, não vou fazer hoje uma proposta por

escrito, mas poderei fazê-Ia numa próxima Assembleia mas porque não na Assembleia

onde iremos falar sobre o Orçamento, onde estes valores que têm vindo a subir, no

próximo ano, por via destas taxas e por via da subida de 0,7% para 0,8%. o Senhor

estima que sejam vinte mil euros e nós estimamos que sejam mais do que vinte mil
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euros, o Senhor Presidente pôs no seu Orçamento quatro milhões e meio para IMI.

Nós lançamos o desafio. Então, todo o valor que não recebemos acima de quatro

milhões e meio de euros é para distribuir pelas Juntas de Freguesia, na devida

proporção são feitas as verbas distribuídas ao abrigo daqueles programas de passeios

e das verbas que vêm neste tipo de processo. Porquê? Porque não está considerado

mais quatro milhões e-meio no Orçamento para 2012; porque 2013 será outra questão.

Mas, insisto nisto, Senhor Presidente. Penso, sinceramente, que quando o Senhor

Presidente se refere aos Serviços Jurídicos, já não é a primeira vez que tomamos aqui

decisões que ferem a legalidade, como por exemplo as questões dos salários dos

funcionários da Câmara, mas não estou a dizer que a responsabilidade é do Senhor

Presidente. ---------------- --------------- -------------------------------------------- ---------------------

------ Eu tentei fazer. o meu trabalho de casa, com muita dificuldade; precisei de tempo

para o fazer; alertei o Senhor Presidente na quinta-feira sobre essa matéria, quando

cheguei a Portugal. O Senhor Presidente da Câmara ou não me quis ouvir ou não me

interpretou bem; não importa. ----------------------- -------------------------------------------------

------ Ainda estamos , eventualmente, a tempo de corrigir este erro, julgo eu, porque

terá que haver, do meu ponto de vista, novas deliberações da Câmara, que ainda

estamos a tempo de as fazer e nova Assembleia Municipal. Isso é uma questão que

conseguimos encontrar Vamos tomar aqui uma decisão ilegal e, obviamente, que com

esta situação ilegal as taxas de IMI serão fixadas em Águeda pelos valores mínimos. -

------ Senhor Presidente, se esta situação acontecer, não será da responsabilidade da

oposição." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal usou, de novo, da

palavra para prestar os esclarecimentos que entendeu necessários : -----------------------

------ Se houvesse, eventualmente, ilegalidade , seria relativamente à taxa do próximo

ano; não à da taxa deste ano. Eu também não sou jurista mas falo muitas vezes com

eles e não há ilegalidade, pelo que a respeito disso estamos esclarecidos. ---------------

------ Sobre o aumento do IMI, eu quero dizer-lhe que as receitas do IMI,

contrariamente àquilo que é tão propalado e que tem subido para ai

extraordinariamente; os dados que eu tenho aqui de 2009 são quatro milhões

duzentos e noventa e um mil e quarenta e cinco cêntimos. É preciso comparar os

impostos e enquanto que o IMI tem subido os outros têm descido. Eu posso dizer-lhe

que, em termos reais, as receitas da Câmara têm descido. Estamos a falar das

12
Assembleia Municipal de Águeda - Acta da Terceira Sessão Extraordinária de 29/Novembro/2011

Forn1310 A 4



~:
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA } (

1

grandes receitas que a Câmara vai ter por palavras com a subida do IVA. ---------------

------ É preciso ler o memorando da Troika, que diz que o aumento é para amortizar a

dívida; é aquilo que lá está; a partir daqui tem-se especulado muito e é tudo

especulação. Ninguém sabe o que é que vai acontecer com esse aumento, nem se

esse aumento vai mesmo ser feito, nem se vai ser operacionalizado. -----------------------

---'-'-- Aquilo que se fala, inclusivamente, neste momento, é que o aumento será

gradual porque se não as avaliações feitas de, um momento para o outro, irão

prejudicar muito as pessoas. Nada está dito que essa receita venha directamente para

as Câmaras Municipais. Depois, também está em cima da mesa, a nova lei de

Financiamento Local. ------------------------------------------------------------------------------------

---.;.-- Portanto, .aqullo que está mais ou menos falado, no momento actual , é que não

haverá quebra de receita para os Municípios provindos da taxa do IM!.---------------------

----.;.:.. Aquilo que nós quisemos dizer à população, é que para o ano 2013 não iremos

subir o IMI; embora seja uma prorrogativa que foi aberta pelo Orçamento de Estado,

que foi aprovado ontem. Não é intenção desta Câmara Municipal subir essa taxa. -----

--..,-,.- Agora, aquilo que está aqui em discussão são basicamente as taxas para o

próximo ano de 2012 e 2013 com essa. prorrogativa que eu já disse. Se houver aqui

uma eventual nulidade será .suprida, porque se aplicará só à taxa do ano seguinte e

será suprida. Peço desculpa, mas em termos jurídicos já tenho obrigação de saber

aIgumas coisas." ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

----..,- Deputada Eunice Pereira dos Santos Neto - CDS-PP: ---------------------------------

------ "Senhor Presidente da Câmara, todos temos a noção que pagamos os nossos

impostos e que contribuiremos para uma melhoria que queremos substancial nas

nossas vidas colectivas e sociais.----------------------------------------------------------------------

----'"- Do outro lado, estará por certo, garantida melhoria de vida e condições colectivas

e sociais, um de cada família de cada Munícipe. Assim sendo, tudo estará bem... Se

por um lado se paga, também se é ressarc ido por boas condições de rentabilidade e

mobilidade, mas não é isso que se passa no Concelho de Águeda. ------------ ------------

------ Os Munícipes de Águeda não têm estradas em condições ; os pisos estão

altamente degradados e passeios sem manutenção com calçada a levantar. O piche

quando é colocado para tapar buracos, nem é acertado com o piso circundante e fica

cheio de altos, porque não há um técnico que entretanto predispõe para mandar ao

local fazer a verificação. Estão a ser multados carros em Águeda sem "rei nem roque",
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uma pessoa vai buscar o ticket à máquina e quando regressa à sua viatura já está

multado. Tenho que lhe dar os meus parabéns pelo informador que arranjou para os

seus Munícipes. --------------- -------------------------------------------------------------------

------ Depois, o Senhor Presidente sabe fazer cálculos sobre sobreposições; não

- concordamos . ---------------------------------------------- -------------------------------------------- --

------ Senhor Presidente, não sei se já notou que as pessoas andam a debater-se com

dificuldades; é pois altura de as ajudar. Por isso, votaremos contra qualquer aumento

de imposto eí ainda por cima, ainda não legislado superiormente." ------------------------

------ Deputado José Carlos Raposo Marques Vidal (PS): -----------------------------------

---.,.--uSenhor Presidente da Assembleia , em primeiro lugar começo por lhe dar os

parabéns, porque acertou no dia em que o PSD e o CDS estão disponíve is. como se

pode verificar, e a partir daqui poderá ser um dos dias bons para o Senhor Presidente

convocar as Sessões , porque certamente que estaremos todos presentes à terça-feira.

Eu digo isto com muito esforço do PS, porque é o dia das reuniões do PS, mas nós

estamos disponíveis a faltar às nossas reuniões politicas para discutir os problemas de

Águeda neste dia. Sendo de acordo com o PSD e o CDS, agradeço também ao

Senhores Deputados a presença e o esforço que fizeram hoje, depois de já terem

-- descansado ontem; agradeço a vossa presença . --------------------------------------------------

------ Em relação a esta questão do IMI e a esta questão legal, os planos plurianuais

existem até em termos de não só de planeamentos, mas também em termos

Orçamentais No entanto , não vou aqui discutir com o Engenheiro Hilário a situação se

esta proposta é mais ou menos legal; até porque esta proposta, nos termos em que

nos é apresentada, se ela for aprovada e houver alguma ilegalidade, ela será

considerada uma nulidade para 2012 e nunca para 2013. Se houver essa nulidade,

nunca abrangerá o princípio de 2012 mas apenas o princípio de 2013 , pelo que

automaticamente estará resolvida . -- --- - - --- -- --------------------------- --- - -- ----- - ----

------ Em relação à taxa ser a máxima ou a mínima, neste momento, o PS defende a

mesma posição da outra vez. Eu acho que se tivesse uma casa de cem mil euros

preferia dar os meus trinta cêntimos para o Município e todos juntos podermos ter

verbas para nos podermos candidatar a fundos , para realmente podermos fazer obras

programadas. -------------------------------- ---------------------------------------------------------------

------ Em relação às receitas do IMI, é uma proposta como outra qualquer, é uma

proposta válida a discutir. Poderá ser proporcional, mas também poderá ser por
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apresentação de programas, poderá ser de múltiplas formas. Eu acho é que o Senhor
I

Presidente da Câmara a deverá considerar como uma proposta válida a discutir numa

próxima Assembleia . --------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à abstenção e aos votos contra das bancadas do PSD e do CDS,

quanto a mim são votos válidos, os dois, que na última Assembleia não apareceram." 

------ Deputado Alberto José Fernandes Marques - PSD: ------------------------------------

------ "Relativamente a esta questão de aprovar o IMI para dois anos, o meu argumento

foi feito pelo Presidente na última intervenção; tudo o que ele disse nos últimos

minutos que falou, foi precisamente no sentido de dar razão à nossa ideia de que esta

proposta só pode ser votada por um ano; explicou tudo. Tudo o que o Senhor

Presidente da Câmara disse na sua intervenção foi no sentido que se votasse apenas

para um ano. ---------------------------------- --- - --- --- ------- ----------------------------------------

------ Relativamente à interpretação jurídica disto, a minha interpretação é óbvia e não

tenho dúvida nenhuma quanto a isso. No caso desta decisão ser nula, como eu temo

que seja, porque nós já tivemos a confirmação de vários Presidentes de Câmara, não

só do PSD como do PS, de vários Autarcas e até de pessoas ligadas à Administração

do Poder Local, de que isto é ilegal. ------------------------------------------------------------------

------ A votação de hoje é suprida de nulidade no global daquele ponto. Essa teoria de

que é válida para 2012 e 2013 não faz o mínimo sentido e vamos estar sujeitos a que

o Município para o ano funcione com as taxas de IMI pelo valor mínimo. -----------------

------ Depois, mais uma vez, é bom que fique bem claro nesta Assembleia Municipal

que a culpa não é do PSD, por muito que vão tentar dizer às pessoas que é. ------------

------ Que fique aqui muito bem claro que o que vier a acontecer não é culpa do PSD,

mas sem a mínima dúvida ." -------------------------- ---- - -----------------------------------

------ Decorridas as interpelações, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia,

passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, prestou os

esclarecimentos que entendeu necessários. -----------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a proposta,

tendo-se verificado que a Assembleia deliberou aprovar, por MAIORIA, com 15

votos a favor (13 PS e 2 Independentes), 13 abstenções (3 CDS, 9 PSD e 1

Independente) e 8 votos contra (6 PSD e 2 CDS), a proposta da Câmara para

Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para os anos de 2012 e 2013. ----------

------ De imediato, os Deputados Municipais, Hilário Manuel Ferreira dos Santos
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(PSD) e Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto (CDS), apresenta am

Declarações de Voto de Vencido. ----------------- ------ - - -------- ------ --------------

______ 2. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação de Majoração do

IMI para Prédios Devolutos; ---------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da

Mesa, concedeu a palavra aos Deputados Municipais, tendo usado da palavra o

Deputado Alberto José Fernandes Marques e Deputada Eunice Pereira dos Santos

Rodrigues Neto. ----------------- ---------------------------------- -------------------------- -- ------ -

-------- Feitas as intervenções , o Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou

os esclarecimentos que entendeu necessários aos intervenientes. --- ------------------- -

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a proposta , tendo

se verificado que a Assembleia deliberou aprovar, por MAIORIA, com 24 votos a favor

(12 PS, 8 PSD, 1 CDS e 3 Independentes), 5 abstenções (1 CDS e 4 PSD) e 2 votos

contra (CDS) a proposta da Câmara para Fixação de Majoração do IMI para Prédios

Devolutos ; ----------------- - - --------------------------------------- --------------------------

------ 3. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação de Majoração do

IMI para Prédios Degradados; ------------------------------------------------------- -- -------------

------ De imediato, e não havendo lugar a qualquer intervenção sobre este ponto da

Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou a proposta a votação,

tendo-se verificado que a Assembleia deliberou aprovar, por MAIORIA, com 25 votos a

favor (13 PS, 3 Independentes, 8 PSD e 1 CDS), 5 abstenções (4 PSD e 1 CDS) e 2

votos contra (CDS) , a proposta da Câmara para Fixação de Majoração do IMI para

Prédios Degradados ---------- ---------------------------------------------------- -----------------------

------ 4. Análise e Votação da proposta da Câmara para aprovação de Lançamento

de Derrama para o ano de 2012; ------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, usaram da palavra os

Deputados Municipais, Hilário Manuel Ferreira dos Santos, Carla Sofia Pires Leitão,

José Carlos Raposo Marques Vidal , Alberto José Fernandes Marques e Paulo

Alexandre Guerra de Azevedo Seara . ------------------ ---------------------------- -------

______ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a proposta ,

tendo-se verificado que a Assembleia deliberou aprovar , por MAIORIA, com 29

votos a favor (12 PSD, 13 PS, 1 CDS, 3 Independentes), 3 abstenções (CDS) e 5

votos contra (1 PSD e 4 CDS), a proposta da Câmara para aprovação de

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUED A
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Lançamento de Derrama para o ano de 2012. -------------------------- ----- --------------

------ 5. Análise e Votação da proposta da Câmara para Fixação da Taxa Municipal

de Direito de Passagem para o ano de 2012; -------------------------------------------

------ De imediato, e não havendo lugar a qualquer intervenção sobre este ponto da

Ordem de Trabalhos , o Senhor Presidente da Mesa colocou a proposta a votação,

tendo-se verificado que a Assembleia deliberou aprovar, por MAIORIA, com 37 votos

a favor (15 PSD, 13 PS, 1 CDS e 3 Independentes), 1 abstenção (1 PSD), a proposta

da Câmara para Fixação da Taxa Municipal de Direito de Passagem para o ano de

2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

deu, de imediato , por encerrada a Sessão Extraordinária, não sem antes agradecer a

presença de todos, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que tem como

suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que vai ser

assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa da Assembleia

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

O Presidente da Mesa:

:-r rimeira Secretária:

I~r~ ~.
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