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MOÇÃO

SOBRE O AUMENTO DA TAXA DO IVA NA ELECTRICIDADE E NO GÁS

A recente decisão, por parte do Governo, de aumentar a taxa do IVA de 6% para 23% na 
energia elétrica e gás, constitui mais uma medida gravosa para os orçamentos e sobrevivência 
das famílias, das empresas e dos municípios.

Das famílias, porque os rendimentos médios dos portugueses são insuficientes para fazer face 
a uma crescente escalada de preços de bens e serviços essenciais.

Das empresas, porque a sua competitividade é gravemente afetada.

Dos municípios, porque, na atual situação financeira, este aumento se torna insuportável.

Assim, considerando que:
- Os municípios suportam as despesas com a energia elétrica e gás fornecida às instalações, 
infraestruturas, equipamentos coletivos, bem como à iluminação pública.

- Este aumento da taxa do IVA provocará um grande acréscimo de encargos para o Poder 
Local, que, no caso do Município de Loures poderá atingir cerca de meio milhão de euros.

- Com este aumento do IVA, a Administração Central está a financiar-se à custa das autarquias 
locais e a sobrecarregar ainda mais de impostos os portugueses, o que é inadmissível, tendo 
em conta as já precárias condições financeiras da população em geral.

A Câmara Municipal de Loures, reunida em sessão pública no dia 26 de Outubro de 2011, 
delibera:

- Manifestar o seu desacordo ao aumento anunciado da taxa do IVA sobre a eletricidade e o 
gás.

- Reivindicar ao Governo a manutenção da taxa do IVA de 6% nos consumos de eletricidade e 
gás  para  todos  os  prestadores  de  serviços,  enquanto  prestadores  de  serviços  públicos 
essenciais.

 -  Manter,  até  ao limite  das suas possibilidades,  os atuais  horários  de iluminação pública, 
serviço indispensável ao conforto, estabilidade e segurança das populações.

-  Responsabilizar  o  Governo  por  eventuais  problemas  de  segurança  que  advenham  da 
necessidade de redução dos horários de funcionamento da iluminação pública, decorrentes da 
dificuldade de fazer face à despesa resultante do aumento do IVA.
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