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Acta em Minuta 

 

Aos treze dias do mês de Outubro de dois mil e vinte, reuniu a Assembleia 

Municipal em sessão extraordinária, com dois períodos distintos: O primeiro 

período realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho, entre as 16h00 e as 

20h00 e o segundo período às 21h00, no salão do novo Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Ponte da Barca, presidida por Michael Costa e Sousa com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

 PRIMEIRO PERÍODO DA ORDEM DE TRABALHOS:  

1. ELEIÇÃO INDIRETA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃ0 E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE - CCDRN (DESPACHO N.º 8703/2020, DO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA DESCENTRALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL);  

 

SEGUNDO PERÍODO DA ORDEM DE TRABALHOS:  

2. CONSTITUIÇÃO DE UMA COMISSÃO PERMANENTE - PROPOSTA;  

 

3. PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA E A JUNTA 

DE FREGUESIA DE BRITELO - PROPOSTA - APROVAÇÃO DE MINUTA;  

 

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE 

DA BARCA E A JUNTA DE FREGUESIA DE BRITELO - PROPOSTA - APROVAÇÃO EM 

MINUTA;  

 

5. A LOCAÇÃO DE VERBAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROTRANSP - PROPOSTA - 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO;  

 

6. DERRAMA - 2021 - PROPOSTA;  

 

7. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI 2021) - PROPOSTA;  
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8. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS - PROPOSTA;  

 

9. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - PROPOSTA.  

 

 

O Sr. Presidente Assembleia Municipal deu por aberta a sessão desta 

Assembleia tendo lugar o acto eleitoral. 

 

No inicio do segundo período o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

comunicou as substituições dos membros da mesma. 

 

De imediato passou-se a discussão do 1.º ponto de ordem de trabalhos, tendo 

o Sr. Presidente concedido um hiato temporal de 10 minutos para que os 

senhores Leaders de Bancada esclarecessem os restantes elementos sob o 

ponto em discussão – criação de comissão permanente da Assembleia 

Municipal. 

 

Finalizando o intervalo, o ponto foi posto à discussão; tendo sido apresentados 

os seguintes membros para compor a respectiva comissão. 

 

Pelo P.S.D. foi indicado o deputado Abílio Silva, pelo P.S. o deputado João 

David e pelo CDU o deputado Arnaldo Pereira. 

 

O Sr. Presidente da Junta de Bravães colocou a questão sobre se a comissão 

não deveria ter um representante dos Senhores Presidentes da Junta. 

 

Considerando que sim, procedeu-se à votação entre os Presidentes de Junta. 

 



 
Município de Ponte da Barca                             

                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 3 

Feita a contagem dos votos integrará esta comissão o Presidente da Junta de 

Crasto. 

 

Posto à votação este ponto foi aprovado por unanimidade. 

 

De imediato o Sr. Presidente da Assembleia Municipal introduziu os pontos 

número 3 e 4 à discussão, informando que os mesmos, dado o seu carácter 

serão discutidos em conjunto. 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal apresentou os pontos à discussão 

referindo quais as obras que têm cabimento dentro destes protocolos. 

 

Foram feitas as seguintes intervenções: pelo P.S. o deputado Duarte Barbosa 

fez uma intervenção no sentido de votar favoravelmente estes pontos e todos 

aqueles que têm como fim melhorar as condições de vida dos barquenses. 

 

No entanto, julga que estes pontos apresentados por tardios, numa sessão 

extraordinária, e que deveriam já ter sido trazidos à discussão senão fosse a 

imobilidade deste executivo ou dos funcionários da Câmara. 

 

Reforça, no final que votarão favoravelmente os pontos em discussão. 

 

Pelo P.S.D., o deputado Abílio Silva, vem em resposta defender o executivo 

camarário e afirmar que estes protocolos são importantes para melhoria de vida 

dos barquenses, não importando o momento da sua discussão. 

 

O P.S. vem responder e esclarece a sua intervenção anterior, explicando que os 

avanços e recuos que aconteceram atrasaram a execução da obra. 
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal respondeu ao deputado Duarte Barbosa, 

fazendo alguns reparos à forma como o deputado se dirigiu à Assembleia 

Municipal condenando a sua atitude. 

 

Explicou que efectivamente houve um atraso na formalização destes protocolos, 

mas que o Sr. Presidente de Junta da Freguesia teve conhecimento das razões 

deste atraso; que compreendeu e não julgou a sua freguesia prejudicada com o 

mesmo. 

 

Passou-se a votação do ponto n.º 3 que foi aprovado por unanimidade e de 

seguida votou-se o ponto n.º 4 que também foi aprovado por unanimidade. 

 

Posto à discussão o ponto n.º 5 pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

solicitou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que explicasse o ponto em 

discussão. 

 

O Sr. Presidente da Câmara, no uso da palavra explicou que é uma 

transferência de competência para o executivo, no sentido de gerir, reforçar e 

implementar o transporte público no âmbito da Protransp. 

 

Pelo P.S. a deputada Margarida Vasconcelos fez uma intervenção no sentido de 

aprovar este ponto, mas precisa de saber qual o plano que o executivo 

apresentou junto da CIM, porque a verba recebida tem a ver com o plano que 

foi apresentado, nomeadamente saber onde e em que linhas de transporte 

estes 33.000,00€ irão ser aplicados. 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal respondeu à Sra. Deputada explicando os 

fins destes programas e como o mesmo irá ser aplicado no concelho dando 
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ênfase a dificuldade de transporte existente, nomeadamente, no que acontece 

nos dias de feira do concelho. 

 

Posto à votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 

 

De imediato o Sr. Presidente da Câmara Municipal explicou os conteúdos dos 

pontos n.º 6, 7, 8 e 9, que serão discutidos em conjunto. 

 

Realce-se, que da informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 

o executivo abdicará da participação variável do IRS e da taxa Municipal de 

direitos de passagem, bem como reduzirá a taxa de derrama, desde que 

preencham os critérios exarados no regulamento. 

 

 

Tudo isto se deve ao estado que se vive em Portugal e no mundo, e que teve 

por fim beneficiar a vida dos barquenses. 

 

Pela C.D.U o deputado Arnaldo Pereira põe em causa a isenção dos direitos de 

passagem, uma vez que a lei é de 2004 e não poderá estar a ser discutido e 

votado uma lei que já se encontra em vigor. 

 

Diz, ainda que o que se passa é não onerar as famílias barquenses mas 

beneficiar as operadoras. 

 

Quanto à derrama, referiu que o valor de 1.000.000,00€ é elevado para a rede 

empresarial de Ponte da Barca. 
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Pelo P.S. o deputado Duarte Barbosa, fez a sua intervenção, pondo em causa a 

atitude do executivo relativamente a algumas questões que têm vindo a ser 

apresentadas. 

 

Concluiu que vota favoravelmente. 

 

Pelo P.S.D. o deputado Abílio Silva refere que tendo estes pontos sido 

aprovados pelo executivo, não atentaram nas questões levantadas pelo 

deputado da C.D.U. 

 

Fez notar que o que hoje é discutido tem vindo ao longo dos anos a ser 

trazidos à discussão nos mesmos moldes, pelo que não analisaram as possíveis 

ilegalidades aludidas pelo deputado da C.D.U. 

 

 

O deputado da C.D.U. Arnaldo Pereira vem responder ao Sr. Deputado do 

P.S.D., referindo que deve ser o Sr. Presidente da Câmara Municipal a 

responder e não o Sr. Deputado. 

 

Explica o que entende por derrama e por volume de negócios. 

 

Quanto aos direitos de passagem o que disse corresponde à realidade. 

 

Pelo P.S. o Deputado Duarte Barbosa reforça o facto de saber que a derrama 

incide sobre os lucros e votará favoravelmente. 

 

Quanto aos direitos de passagem, como existe a polémica sobre se se discute 

uma lei de 2004 ou 2015, altera o sentido de voto para a abstenção. 
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal vem em resposta dizer o seguinte: 

Quanto à derrama diz que incide sobre o lucro sobre as empresas que têm um 

volume de negócios superior a 1.000.000,00€. 

 

Quanto aos direitos de passagem esclarece que a lei de 2015 corresponde às 

alterações da lei de 2004. A lei de 2004 está em vigor, no entanto foi tendo as 

alterações legislativas, sendo a lei de 2015 apenas a actual redacção. 

 

Terminando, referindo que não é de facto do valor que se economiza, mas é 

mais um factor atractivo para o concelho. 

 

Apelando à aprovação da proposta, por estar em conformidade com a 

legislação em vigor. 

 

O Sr. Deputado da C.D.U. voltou a intervir, fazendo valer o seu ponto de vista. 

 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu, ainda que o executivo 

apresentou a proposta de acordo com a legislação em vigor. 

 

Ponto n.º 6 posto à discussão, não houve intervenção e de imediato foi posto à 

votação, tendo sido aprovado pela maioria com um voto contra. 

 

O mesmo acontecendo com no que ao ponto n.º 7 e 8 diz respeito, tendo 

apenas o Sr. Presidente explicado o teor dos mesmos e postos à votação foram 

aprovados por unanimidade. 

 

Relativamente ao ponto n.º 9 o Sr. Presidente da Câmara também fez uma 

breve explicação. 
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Não houve intervenções e posto à votação, foi aprovado por maioria com sete 

abstenções e um voto contra. 

 

O PS fez a seguinte declaração de voto pela deputada Margarida Vasconcelos. 

“O PS alterou a sua intenção de voto, uma vez que acham que o deputado da 

C.D.U. tem razão no que expõe.  

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal pôs a votação a introdução da 

aprovação da acta em minuta relativamente aos pontos n.º 3 e 4 da ordem de 

trabalhos. 

 

Posto a votação foi aprovado por unanimidade. 

 

A aprovação desta acta será feita em minuta no que concerne aos pontos n.º 3 

e 4 da ordem de trabalhos. 

 

Postos a votação estes dois pontos foi a Acta aprovada por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar elaborou-se a presente Ata que vai ser assinada. 

 

 

 

 


