
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE 
 Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e catorze, no Auditório da Casa das Artes 
de Arcos de Valdevez, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, sob a 
presidência de Francisco Rodrigues de Araújo, secretariado pelos senhores Manuel Caldas Brito e António 
Amorim Lima, primeiro e segundo secretários, respetivamente. ---------------------------------------------------------- 
 CHAMADA - À chamada, que se efetuou às dezassete horas, por falta de quórum à hora marcada 
para o início da reunião (dezasseis horas e trinta minutos), responderam setenta e dois membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA – apresentou justificação de falta, que foi aceite, o senhor José 
Meneses Araújo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Cabreiro – João Carlos Pereira Barbosa – e 
de Monte Redondo – José Manuel Rodrigues Lourenço – fizeram-se substituir pelas respetivas secretárias 
– Maria Preciosa Cerqueira Branco e Isabel Soraia Fernandes Amorim. ---------------------------------------------- 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E CATORZE: - não 
houve inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com 
três abstenções – Eduardo Sousa, Emília Cerdeira e Luís Miguel Fernandes. --------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia informou que os 
senhores António José Dantas Reis Faria, Carolina Maria Dantas Reis Faria Seco, Isabel Carvalho Araújo 
e Luís Miguel Alves Garcia tinham solicitado substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, 
tendo sido convocados para os substituir nesta sessão os senhores Augusto Carlos Noronha Azeredo 
Pinto Osório, Maria Céu Martins Rodrigues, João Carlos Braga Simões e Nuno Ricardo Pereira Amaral. --- 

Deu conhecimento da participação em atividades ocorridas desde a última sessão e da 
correspondência recebida, referindo que esta ficaria à disposição de quem pretendesse consultá-la. --------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Intervieram os senhores António Maria Sousa – Anexos 1, 2, 3 e 4; Eugénio Fernandes – Anexo 

5; Mário Ventura (CDS/PP) – Anexo 6; Filipe Faro (CDU); Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 7; Alexandra 
Esteves (PS) – Anexo 8; Luís Miguel Fernandes (PSD) – Anexo 9; Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 10; 
Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 11; Andreia Fernandes (PSD) – Anexo 12; Norberto Brito (PSD) – 
Anexo 13; Rui Aguiam – Anexo 14 e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação e felicitações ao Senhor Padre José 

Borlido de Carvalho Arieiro (Anexo 5), pelo longo trabalho e importantes obras realizadas nas 
instituições e comunidades arcuenses, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e subscrito pelos 
restantes Grupos Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Aprovados, por unanimidade, votos de congratulação aos atletas Pedro Tiba e Adrien 
Silva, pela sua convocação para integrarem a Seleção Nacional, apresentados pelos Grupos Municipais 
do PS (Anexo 1) e do PSD (Anexo 13) e subscritos por todo o plenário. ---------------------------------------------- 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 

 PONTO UM - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO: - previamente distribuído por 
escrito, na forma habitual, o Relatório fica arquivado nos documentos que fazem parte desta ata. ------------- 
 Intervieram os senhores Eduardo Sousa (PS) – Anexo 15; Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 16; 
Pedro Marinho (PS) – Anexo 17; Filipe Faro (CDU) e Presidente da Câmara. --------------------------------------- 

PONTO DOIS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 
BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: - o senhor Presidente da Câmara 
informou que o Município de Arcos de Valdevez tem vindo a atribuir, desde mil novecentos e noventa e 
seis, bolsas de estudo a alunos que frequentam o ensino superior, que a atribuição das mesmas é 
baseada num regulamento que hoje se revela desatualizado e pouco elucidativo no que diz respeito a 
alguns aspetos e que, face ao exposto e considerando a necessidade de: ------------------------------------------- 
  - clarificar o procedimento de atribuição das bolsas, nomeadamente, no que concerne às 
condições de acesso e aos critérios de seleção dos candidatos; --------------------------------------------------------- 
  - redefinir o valor da bolsa, de acordo com o rendimento per capita dos agregados familiares; ------- 
  - aumentar o valor da bolsa, bem como, o número de meses em que é atribuída; ----------------------- 
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  se propunha uma alteração ao regulamento das bolsas de estudo, em vigor desde mil novecentos 
e noventa e seis, de acordo com a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- 

“Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior ----------------------- 
Preâmbulo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A educação constitui um direito fundamental, sendo que o acesso à mesma é essencial para 

garantir o desenvolvimento humano e, consequentemente, o desenvolvimento social e económico de um 
território. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabemos hoje, que as dificuldades económicas a que muitas famílias estão sujeitas, impedem ou 
condicionam os seus jovens, no acesso a este direito e, sobretudo, faz com que sejam cada vez mais 
visíveis as desigualdades sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, 
consagrado constitucionalmente, constitui um objetivo fundamental da política educativa, que as 
autarquias locais, no âmbito das suas atribuições, devem concretizar. ------------------------------------------------- 

Tendo em conta todos estes princípios, o Município de Arcos de Valdevez desenvolve uma política 
de apoio ao setor da educação, nomeadamente ao nível da atribuição de bolsas de estudo para alunos 
que frequentem o ensino superior e manifestem dificuldades económicas no prosseguimento desses 
estudos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O regulamento que está na base da atribuição das referidas bolsas de estudo revela-se 
desatualizado e pouco esclarecedor no que diz respeito a aspetos relacionados, nomeadamente, com as 
condições de acesso e seleção dos candidatos.------------------------------------------------------------------------------- 

Pretende-se agora, com este regulamento, colmatar algumas lacunas resultantes da aplicação do 
regulamento anterior, dando continuidade aos princípios que norteiam este tipo de apoio, ou seja, a 
igualdade de oportunidades e a boa aplicação dos recursos públicos.-------------------------------------------------- 

Para além disso procura-se uma maior justiça na atribuição das bolsas de estudo, através da 
introdução de um limiar de carência, bem como, um aumento do valor máximo da bolsa, garantindo um 
maior rendimento aos bolseiros que mais necessitam e um aumento do número de bolsas a atribuir. -------- 

CAPÍTULO I – Disposições Gerais ---------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo 1.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Âmbito de aplicação ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente regulamento visa disciplinar a atribuição de bolsas de estudo por parte da Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez (CMAV) a estudantes residentes no concelho e que ingressem ou 
frequentem o Ensino Superior, público, particular ou cooperativo, devidamente homologado pelo ministério 
da tutela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 2.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Finalidade -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As bolsas de estudo propostas no presente regulamento visam apoiar o prosseguimento de 
estudos a alunos economicamente carenciados e com aproveitamento escolar. ------------------------------------ 

Artigo 3.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Natureza e periodicidade das bolsas ------------------------------------------------------------------------------- 
1. A CMAV atribuirá anualmente 12 bolsas de estudo, de acordo com o orçamento disponível. ------ 
2. A bolsa de estudo a atribuir é uma prestação pecuniária cujo montante máximo mensal, por 

aluno, será de 100,00€ (cem euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. A bolsa terá duração máxima de 10 meses, correspondendo ao ano letivo a que respeita. -------- 
4 . Poderão ser concedidas mais bolsas de estudo do que as previstas no número 1 do presente 

artigo, desde que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) após determinação do rendimento per capita, e de acordo com o estipulado no artigo 9º do 

presente regulamento, não se justifique a atribuição do montante máximo a todos os candidatos; ------------- 
b) não seja ultrapassado o montante máximo disponibilizado por mês, ou seja, mil e duzentos 

euros (1200,00€ ) correspondente ao numero de bolsas (12), vezes o montante máximo mensal por bolsa 
(100,00€). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO II – Procedimento de atribuição das bolsas de estudo -------------------------------------- 
Artigo 4.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condições de admissão ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Só podem concorrer à atribuição de bolsas de estudo os estudantes que reúnam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Residam no Concelho de Arcos de Valdevez; ------------------------------------------------------------------- 
b) Não tenham reprovado no último ano letivo, salvo por motivos, devidamente justificados e 

comprovados; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Não possuam habilitações ou curso equivalente àquele que pretendem frequentar; ----------------- 
d) Comprovem que frequentam ou irão frequentar o ensino superior no ano letivo em que solicitam 

a bolsa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo 5.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prazo de apresentação das candidaturas ------------------------------------------------------------------------ 
1 – O prazo para a apresentação das candidaturas às bolsas de estudo decorrerá de 1 de outubro 

a 15 de novembro de cada ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - A CMAV publicitará, nos locais habituais, e para cada ano escolar, a data de apresentação das 

candidaturas, sendo que, fundamentadamente, poderá fixar um prazo diferente do constante no número 
anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 6.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formalização da candidatura ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1. A apresentação da candidatura será efetuada, nos Serviços de Educação da CMAV, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Boletim de candidatura devidamente preenchido, o qual, será fornecido pelos da CMAV; ---------- 
b) Fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte, no caso 

de não ter cartão de cidadão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) Certidão comprovativa do aproveitamento escolar obtido no ano anterior e respetiva média 

escolar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Certificado de matrícula no ensino superior com especificação do curso, ano e condições de 

frequência, nomeadamente, se é trabalhador estudante; ------------------------------------------------------------------- 
e) Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia, em que conste a composição do 

agregado familiar do candidato; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Fotocopia da última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação, referente a todos os 

elementos do agregado familiar; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos mensalmente, por todos os elementos 

do agregado familiar, referentes ao ano civil anterior à apresentação da candidatura, considerando-se para 
o efeito, os rendimentos do trabalho dependente; os rendimentos empresariais e profissionais; os 
rendimentos de capitais; os rendimentos prediais; as pensões e reformas e as prestações sociais; ----------- 

h) Documento comprovativo do valor da bolsa atribuída pelo estabelecimento de ensino que 
frequenta; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) No caso de elementos desempregados e estudantes, declaração emitida pela entidade respetiva 
que ateste a situação efetiva em que se encontram; ------------------------------------------------------------------------ 

j) Documento emitido pela repartição de finanças a confirmar a existência ou não de bens móveis 
ou imóveis por parte dos candidatos ou do seu agregado familiar e respetivo valor patrimonial; ---------------- 

k) Declaração sob compromisso de honra em como não possuiu depósitos bancários, nem 
quaisquer outras aplicações financeiras, superiores aos valores de referência aplicáveis ao processo de 
atribuição do Rendimento Social de Inserção; --------------------------------------------------------------------------------- 

l) Documento comprovativo das despesas fixas mensais, nomeadamente de saúde, educação e 
habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Podem os candidatos juntar todas as informações adicionais consideradas necessárias à 
apreciação da sua situação real. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Os Serviços da CMAV poderão solicitar, a todo o tempo, quaisquer esclarecimentos, às 
entidades ou aos candidatos, e proceder a averiguações, designadamente, através de visita domiciliária. -- 

4. O candidato poderá ser submetido a entrevista a fim de esclarecer melhor a sua situação, 
podendo aquela ser realizada igualmente, a pedido do próprio. ---------------------------------------------------------- 

Artigo 7.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seleção das candidaturas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 – Para efeitos de atribuição das bolsas serão apenas consideradas as candidaturas cujo 
rendimento mensal per capita do agregado familiar seja igual ou inferior ao valor do indexante dos apoios 
sociais (IAS), em vigor no ano civil em que seja apresentada a candidatura. ----------------------------------------- 

2 – Os candidatos não usufruírem de quaisquer bolsas ou subsídios concedidos por outras 
entidades ou, quando tal suceda, a soma do valor das bolsas, não ultrapasse os 50% do valor do IAS em 
vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 8.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atribuição das bolsas --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. As bolsas serão atribuídas aos concorrentes que a CMAV selecionar de entre os candidatos 

admitidos ao concurso e serão distribuídas pelos alunos que se posicionem nos 12 primeiros lugares da 
lista definitiva de candidatos, salvo o disposto no nº 4 do art.º 3º do presente Regulamento. -------------------- 

2. É considerada condição preferencial na atribuição da bolsa de estudo, o menor rendimento per 
capita do agregado familiar do estudante candidato.------------------------------------------------------------------------- 

3. Em caso de igualdade de capitação terá preferência o candidato que tiver melhor 
aproveitamento escolar, ou seja, a melhor média escolar do último ano letivo. -------------------------------------- 

4. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar, será realizado de acordo com a 
aplicação da seguinte fórmula: RPC = (RF – D) / N.-------------------------------------------------------------------------- 

RPC - rendimento per capita resultante da aplicação da fórmula de cálculo.------------------------------- 
RF - rendimento anual ilíquido do agregado familiar. ------------------------------------------------------------- 
D - despesas mensais fixas do agregado familiar com a habitação, saúde e educação. ----------------  
N – Numero de elementos do agregado familiar. ------------------------------------------------------------------- 
Artigo 9.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor da bolsa de estudo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O valor mensal da bolsa a atribuir a cada aluno, será determinada em função do rendimento anual 

per capita e do valor do indexante dos apoios sociais (IAS) em vigor no início do ano letivo, conforme 
escala seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rendimento anual per capita Valor da bolsa 
< a 2 x o IAS 100,00€ 
> a 2 x o IAS e < 3 x o IAS 95,00€ 
> a 3 x o IAS e < 4 x o IAS 90,00€ 
> a 4 x o IAS e < 5 x o IAS 85,00€ 
> a 5 x o IAS e < 6 x o IAS 80,00€ 
> a 6 x o IAS e < 7 x o IAS 75,00€ 
> a 7 x o IAS e < 8 x o IAS 70,00€ 
> a 8 x o IAS e < 9 x o IAS 65,00€ 
> a 9 x o IAS e < 10 x o IAS 60,00€ 
> a 10 x o IAS e < 11 x o IAS 55,00€ 
> a 11 x o IAS e < 12 x o IAS 50,00€ 

Artigo 10.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comissão de análise ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Será constituída uma Comissão, composta por membros dos partidos políticos representados 

na Assembleia Municipal, para apreciação da proposta de atribuição das bolsas de estudo formulada pelos 
serviços da CMAV. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A Comissão referida no número anterior terá um período de funcionamento coincidente com o 
mandato do órgão que representa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A Comissão deverá realizar as reuniões que considere necessárias e solicitar, através dos 
serviços da CMAV, todos os elementos que considere indispensáveis.------------------------------------------------- 

Artigo 11.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lista provisória ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A lista provisória dos candidatos selecionados e excluídos deverá ser publicitada através de edital 

a afixar nos locais adequados para o efeito e notificada por escrito aos candidatos. ------------------------------- 
Artigo 12.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Audiência dos interessados ------------------------------------------------------------------------------------------- 



 5

1. Os interessados dispõem de um prazo de dez dias úteis, contados da data da notificação a que 
se refere o artigo anterior, para, por escrito, dizerem o que se lhes oferecer sobre a proposta de decisão. -- 

2. Findo o prazo de audiência, a CMAV aprova a lista definitiva dos candidatos selecionados.------- 
3. A lista definitiva deverá ser afixada nos locais habituais e notificada aos beneficiários. ------------- 
Artigo 13.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motivos de exclusão ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- São motivos de exclusão da candidatura ou da bolsa atribuída, os seguintes: ------------------------- 
a) Apresentação de declarações incompletas, omissas ou falsas; -------------------------------------------- 
b) Falta de apresentação da documentação prevista no art.º 6º do presente Regulamento, dentro 

dos prazos fixados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Mudança de residência para outro concelho; -------------------------------------------------------------------- 
d) A desistência do curso; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) O incumprimento das demais obrigações a que fica vinculado pela aceitação da bolsa e do 

presente Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPÍTULO IV – Direitos e deveres dos bolseiros -------------------------------------------------------------- 
Artigo 14.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deveres dos bolseiros --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Incumbe ao bolseiro o dever de: ------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Havendo mudança de curso ou de estabelecimento de ensino ou interrupção de estudos, 

comunicar tal situação, imediatamente, através de requerimento dirigido ao Presidente da CMAV; ------------ 
b) Manter a disponibilidade de 15 dias úteis, por ano, para realização de trabalhos de índole 

sociocultural, na área do Município, se assim for requerido e em data a acordar entre as partes. -------------- 
2. Deve ainda o bolseiro, nos termos da alínea a) do número anterior, proceder à devolução de 

qualquer verba recebida, logo após eventual interrupção, salvo situação de doença prolongada. -------------- 
Capitulo V - Disposições finais --------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo 15.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dúvidas e situações omissas ----------------------------------------------------------------------------------------- 
As situações omissas, caso não exista lei geral a regulamentá-las, serão resolvidas por 

deliberação da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. ------------------------------------------------------------------ 
Artigo 16.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direito subsidiário -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tudo que não esteja expressamente previsto no presente regulamento aplica-se subsidiariamente 

o Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo 17.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Norma revogatória -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com a entrada em vigor do presente regulamento fica revogado o anterior, o qual foi aprovado em 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez realizada a 9 de dezembro de 1996 e em 
sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada a 28 de dezembro de 1996.------------------------------------ 

Artigo 18.º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação através de edital.”-------- 
Intervieram os senhores Emília Cerdeira (PSD) - Anexo 18 - e Filipe Faro (CDU). -------------------- 
- Em conformidade com o disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento 
transcrito, com a alteração proposta pelo Grupo Municipal da CDU, passando o artigo 3º, números 
1 e 4–b) a ter a seguinte redação: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Artigo 3º - 1. A CMAV atribuirá anualmente quinze (15) bolsas de estudo, de acordo com o 
orçamento disponível… 4. b) não seja ultrapassado o montante máximo disponibilizado por mês, 
ou seja, mil e quinhentos euro (1.500,00€), correspondente ao número de bolsas (15) vezes o 
montante máximo mensal por bolsa (100,00€). ---------------------------------------------------------------------------- 
 Expressaram declaração de voto as senhoras Dora Brandão (PS) e Emília Cerqueira (PSD). -----  

PONTO TRÊS - PROPOSTA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS 
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS NAS AQUISIÇÕES EFETUADAS POR JOVENS: - o senhor 
Presidente da Câmara referiu que a presente proposta previa a isenção do Imposto Municipal sobre as 
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Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), a vigorar no ano de 2015 (dois mil e quinze), nas aquisições 
efetuadas por jovens com idade compreendida entre os 18 (dezoito) e os 35 (trinta e cinco) anos, 
inclusive, ou por casais cuja soma de idades seja igual ou inferior a 70 (setenta), desde que as mesmas 
sejam devidamente participadas ao serviço de finanças, mediante declaração de que conste não ter o 
declarante aproveitado anteriormente de idêntico benefício. -------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Mário Cerqueira - Anexo 19 - e Augusto Osório (CDS/PP). ----------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, em conformidade 

com o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e 
no nº 2 do artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------ 

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA LIQUIDAÇÃO E 
COBRANÇA EM 2015 DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS: - o senhor Presidente da Câmara 
apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Conforme o previsto no nº 5 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 
aprovado pelo D.L. nº 287/2003, de 12 de novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas 
posteriormente, os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa do IMI a 
aplicar em cada ano, dentro do intervalo previsto na alínea c) do nº 1 do mesmo artigo, isto é, prédios 
urbanos – de 0,3% a 0,5%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a taxa do IMI baixou de 0,40% para 0,35% de 2013 para 2014; ---------------------- 
Considerando o conjunto de incentivos fiscais aprovados no âmbito da política fiscal do Município, 

designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Isenção de IMI e de IMT; redução do IVA de 23% para 6% nas empreitadas; reduções à coleta  

do IRS de 30% dos encargos com obras; redução para 5% da taxa sobre mais-valias e também para 5% 
da taxa relativa aos rendimentos prediais, e, ainda, redução das taxas municipais de licenciamento de 
obras e ocupação do espaço público e publicidade, como incentivos à reabilitação urbana, no âmbito da 
Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano da Sede do Concelho; isenção ou redução de IMI 
relativamente aos prédios utilizados pelas entidades nas atividades desenvolvidas, no quadro de projetos 
de investimento na área do Turismo e isenção ou redução de IMT relativamente aos imóveis adquiridos 
por essas entidades e destinados ao exercício da sua atividade, no âmbito do projeto de investimento; -----  

b) Isenção do pagamento de IMT nas aquisições efetuadas por jovens, com idade inferior a 35 
(trinta e cinco anos, de prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente; --------------------------- 

c) Isenção de derrama sobre o rendimento das empresas sedeadas no concelho, como incentivo 
ao investimento empresarial na área do Município; -------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o reforço das iniciativas de apoio às famílias e jovens mais desfavorecidos, como 
por exemplo na ação social escolar, na comparticipação de despesas de saúde, arrendamento e conforto 
habitacional, no não aumento real das taxas e tarifas, na redução em 50% das taxas de ligação das 
infraestruturas básicas, na promoção do emprego e da inserção no mercado de trabalho; ----------------------- 

Considerando os diversos cortes previstos nas receitas das autarquias locais, quer nas 
transferências do Estado quer na participação obrigatória no Fundo de Apoio Municipal; ------------------------- 

Considerando que o IMI e o IMT têm em consideração um conjunto de questões relativas à 
diminuição das transferências para o Município; ------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que se prevê que a receita do IMI em 2014 seja praticamente idêntica à do ano 
transato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o eventual aumento da receita fiscal do IMI não poderá ser considerado como 
fundos disponíveis para afetação às despesas em geral do Município, mas, obrigatoriamente utilizado para 
capitalização do Fundo de Apoio Municipal, previsto na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, ou redução do 
endividamento de médio e longo prazo; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em vista a competência da Assembleia Municipal prevista nas alíneas d) do nº 1 do artigo 
25º e ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a 
Câmara Municipal aprove e proponha àquele órgão deliberativo a aprovação das Taxas,  do IMI sobre os 
imóveis classificados de prédios urbanos existentes no Município de Arcos de Valdevez, a liquidar e a 
cobrar no ano de dois mil e quinze, nos termos dos artigos 1º e 112º do CIMI, pelas seguintes 
percentagens: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento);  
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b) Majoração de 30% (trinta por cento), admitida no n° 8 do artigo 112.° do CIMI, a aplicar a 
prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, 
não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, 
localizados na área de intervenção do Plano de Urbanização da Sede do Concelho, no núcleo urbano da 
vila de Soajo e no núcleo central de Ermelo; ----------------------------------------------------------------------------------- 

c) Minoração de 30% (trinta por cento) da taxa de IMI, nos termos do n° 6 do mesmo artigo 112.° 
do CIMI, a aplicar aos imóveis recuperados na área de intervenção do Plano de Urbanização da Sede 
do Concelho, no núcleo urbano da vila de Soajo e no núcleo central de Ermelo; ------------------------------------ 

d) Redução de 50% (cinquenta por cento) da taxa do imposto, prevista no nº 12 do artigo 112º do 
CIMI, a aplicar aos prédios classificados como de interesse público, de valor municipal ou património 
cultural, nos termos da legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela 
isenção a que se refere a alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais”. ----------------- 

Intervieram os senhores Armando Caldas (PS) – Anexo 20; Mário Ventura (CDS/PP) – Anexo 
21; Filipe Faro (CDU) e Emília Cerqueira (PSD). -----------------------------------------------------------------------------  

- A Assembleia deliberou, deliberou, por maioria com vinte e um votos contra – Filipe Faro, 
Álvaro Amorim, Anabela Esteves, Augusto Osório, Carina Gameiro, Maria Céu Rodrigues, Mário 
Ventura, Alexandra Esteves, Arlindo Galvão, Armando Caldas, Sandrina Gonçalves, Dora Brandão, 
Eduardo Sousa, Nuno Amaral, João Simões, Maria José Marinho, Pedro Marinho, António Maria 
Sousa, Artur Agostinho Alves, Mário Cerqueira e Pedro Alves – e a abstenção de Susana Amorim, e 
em conformidade com o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 25º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar a proposta apresentada pela Câmara e, consequentemente, considerar 
prejudicadas as propostas alternativas apresentadas pelos grupos Municipais do PS, CDS/PP e 
CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fizeram declaração de voto os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) e Filipe Faro (CDU). ------------ 
PONTO CINCO - PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO ÀS FREGUESIAS DE AGUIÃ, 

CABANA MAIOR, MONTE REDONDO, PAÇÔ, SABADIM E VALE E UNIÕES DE FREGUESIAS DE 
ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO) E GIELA E DE SOUTO E TABAÇÔ: - o senhor Presidente da Câmara 
propôs, em conformidade com o disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei 75/2013, de 
12 de setembro, a aprovação dos seguintes protocolos: ------------------------------------------------------------------- 

- AGUIÃ – 20.000,00€ (vinte mil euro) para pavimentação do caminho de Vila Nova (trás de 
Ferreiros) e beneficiação do telhado da Sede da Junta, orçadas em 29.555,00€ (vinte e nove mil 
quinhentos e cinquenta e cinco euro). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- CABANA MAIOR – 20.000,00€ (vinte mil euro) para melhoramento do caminho de Frega, no 
lugar de Boímo, e do caminho de Fundo do Eido, no lugar de Vilela de Lages, com um custo de 
24.880,00€ (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta euro). ------------------------------------------------------------------ 

- MONTE REDONDO – 20.000,00€ (vinte mil euro) para pavimentação dos caminhos de Outeiro 
Mião e Corguinhos, no lugar de Costa, calculada em 25.045,00€ (vinte e cinco mil e quarenta e cinco 
euro). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- PAÇÔ – 18.269,70€ (dezoito mil duzentos e sessenta e nove euro e setenta cêntimos) para 
requalificação do Largo dos Carvalhos, junto à igreja, ampliação de muro de suporte no Largo do 
Cemitério, beneficiação de diversos caminhos nos lugares de Assento, Rota e outros e repavimentação de 
caminhos no lugar de Souto, obras com um custo previsto de 22.837,13€ (vinte e dois mil oitocentos e 
trinta e sete euro e treze cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- SABADIM – 20.000,00€ (vinte mil euro) para abertura e pavimentação do caminho de ligação à 
Ecovia, pavimentação do caminho de Cabanas e limpeza e pintura dos muros do Cemitério Paroquial, 
orçados em 25.805,00€ (vinte e cinco mil oitocentos e cinco euro). ----------------------------------------------------- 

- VALE – 18.040,00€ (dezoito mil e quarenta euro) para intervenção nos caminhos de Parada e 
Pedreira, com um custo de 22.550,00€ (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta euro). --------------------------- 

- UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO) E GIELA – 15.005,00€ (quinze 
mil e cinco euro) para o arranjo urbanístico do Largo da Carreira (Quinta do Moreno) - construção de 
escadas de acesso á estrada municipal, calculado em 18.756,30€ (dezoito mil setecentos e cinquenta e 
seis euro e trinta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO E TABAÇÔ – 20.000,00€ (vinte mil euro) para 
requalificação de caminho no lugar de Milhundos – Souto – 1ª fase e alargamento e pavimentação de 
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caminho no lugar de Cachada – Tabaçô – 1ª fase, com um orçamento de 25.675,00€ (vinte e cinco mil 
seiscentos e setenta e cinco euro). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Mário Ventura (CDS/PP); António Maria Sousa; Augusto Osório 
(CDS/PP) - Anexo 22; Alberto Faria e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------ 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar os oito protocolos de apoio 
apresentados, em conformidade com o disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei 
nº 75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 APROVAÇÃO EM MINUTA: - o senhor Presidente da Assembleia leu a minuta da ata desta 
sessão, colocando-a à apreciação do Plenário. Não havendo inscrições para a sua discussão, passou-se 
de imediato à votação, vindo o documento a ser aprovado por unanimidade, em conformidade com o 
disposto no nº 3 do artigo 57º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Interveio o senhor José Bragança, de Sabadim, que questionou sobre a construção de rede de 

saneamento na sua propriedade, sem o seu conhecimento e necessária autorização e sobre a falta de 
resposta às cartas dirigidas à Câmara, e alertou para a falta de segurança dos alunos do Centro Escolar 
de Sabadim que utilizam os transportes escolares, tendo o senhor Presidente da Câmara prestado 
esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 
e, quando eram vinte horas e vinte minutos, encerrou os trabalhos desta sessão, dos quais, para constar, 
se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada no próximo plenário, há-de ser assinada pelo 
senhor Presidente da Assembleia e por mim, Isabel Gonçalves, que a lavrei. ---------------------------------------- 
  


