
Ata n.º 22/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2016 

--------No dia trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis, nesta Vila da Murtosa, edifício dos

Paços  do  Município  e  sala  de  reuniões  da  Câmara  Municipal,  reuniu,  extraordinariamente,  o

Executivo da Câmara Municipal, pelas dezanove horas, sob a presidência do Senhor Presidente

Joaquim  Manuel  dos  Santos  Baptista,  tendo  comparecido  o  Senhor  Vice-Presidente  Januário

Vieira da Cunha e os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Arminda Maria Tavares

Fernandes, António Jorge Feio Bacelar Vilar, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília

Morais Carrabau.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente, deu-se início à discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos,

que foi distribuída a todos os membros, em conformidade com o n.º 2 do art.º  53º,  da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- REVOGAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO CENTRO DA VILA – Foi presente pelo

Senhor Presidente uma proposta de revogação do Plano de Pormenor do Centro da Vila, que se

anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------

-------- Considerando que neste momento o Plano de Pormenor do Centro da Vila é um instrumento

de planeamento  que constitui  um impedimento ao correto  ordenamento  e desenvolvimento  do

centro urbano de Pardelhas, deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar e

os votos a favor dos restantes membros do Executivo remeter a proposta de revogação do plano,

já referido, à Assembleia Municipal para os devidos efeitos.-----------------------------------------------------

-------- O Vereador Jorge Bacelar votou contra, porque acha que o Município necessita de um novo

plano que estabeleça regras.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL –  Foi  presente  pelo

Senhor  Presidente  da  Câmara  uma  proposta  de  alteração  por  adaptação  ao  Plano  Diretor

Municipal da Murtosa, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os

efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atento o proposto acima referido, deliberou, por maioria, com o voto

contra  do  Vereador  Jorge  Bacelar  e  os  votos  a  favor  dos  restantes  membros  do  Executivo,

proceder à alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal (PDM), logo que esteja eficaz a

revogação do Plano de Pormenor do Centro da Vila, que implica apenas a alteração do n.º 2, do

artigo 4.º do regulamento do PDM.--------------------------------------------------------------------------------------

 ------- GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL, ORÇAMENTO PARA 2017 E

ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS  – Foi presente a proposta de Grandes Opções do

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), para o ano de 2017 e

seguintes, o Mapa de Pessoal e o Orçamento para o ano de 2017, de que se anexa fotocópia à

presente  ata e se  dão aqui  por  reproduzidos  para  todos  os  efeitos  legais.  O Orçamento  que

apresenta um valor de 9.905.696,00€ (nove milhões, novecentos e cinco mil, seiscentos e noventa

e  seis  euros),  tanto  na  receita  como  na  despesa,  é  composto  por:  relatório  que  contém  a

fundamentação das grandes opções do plano e orçamento, incluindo a identificação e descrição

das  responsabilidades  contingentes,  a  relação  das  entidade  participadas,  mapa  resumo  das

receitas e despesas,  mapa resumo do orçamento por  capítulo,  mapa das receitas e despesas

desagregado segundo a classificação económica e as normas de execução do orçamento de 2017,

que contém em anexo uma proposta de delegação de competências no Presidente da Câmara

para autorização de compromissos plurianuais, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º

6.º da LCPA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- De  seguida,  no  uso  da palavra,  o  Senhor  Presidente  referenciou  a  política  orçamental

seguida, referenciando os principais eixos de ação e os respetivos investimentos propostos.---------

-------- Não havendo mais nada a acrescentar, os documentos foram colocados à votação, tendo

sido aprovados por, maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar e os votos a favor dos

restantes membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Foi, ainda, presente uma informação do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, de

que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais,
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relativa à atualização das taxas municipais, previstas na Tabela anexa ao Regulamento de Taxas

do Município da Murtosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  referida,  tendo  em

consideração que: os pressupostos resultantes do estudo económico-financeiro, que está na base

do Regulamento  de Taxas do Município da  Murtosa,  aprovado pelos  órgãos  autárquicos,  que

apontavam a que, por determinação do prescrito na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na

taxação dos atos administrativos fosse aplicado o princípio do utilizador/pagador; o referido estudo

estabelecia que, com vista ao estabelecimento gradual de um maior equilíbrio entre os custos dos

serviços  prestados  e  a  correspondente  receita,  as  taxas  municipais  deveriam  ser  objeto  de

atualizações extraordinárias, entre 2010 e 2013, superiores ao índice de inflação, sustentando que

“num período de quatro anos, poderiam ser estabelecidos aumentos anuais de 20% das taxas

anuais no final desse período”; o Município não fez qualquer atualização extraordinária, limitando-

se a efetuar a atualização em conformidade com o índice de inflação nos anos de 2011 e 2012; o

valor do índice de preços no consumidor em setembro de 2016 é de 0,63%; nos últimos anos,

tendo  em  conta  a  situação  do  país  e  a  necessidade  imperiosa  de  não  agravar  a  realidade

económica dos munícipes, a Câmara Municipal não efetuou qualquer atualização; o contexto sócio

económico já descrito se mantém; deliberou, por unanimidade, de acordo com o princípio ainda

consignado de autonomia do poder local, manter para o ano de 2017 o valor das taxas praticadas

em 2016, não procedendo, consequentemente, à atualização da respetiva tabela.-----------------------

-------- Deliberou, ainda, também por unanimidade, remeter os documentos à Assembleia Municipal

para aprovação, nos termos legais.--------------------------------------------------------------------------------------

 ------- PROPOSTA FISCAL PARA:-------------------------------------------------------------------------------------

-------- FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS; ---------------------------

-------- PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS PARA O ANO DE 2018; ---------------------------------------

-------- FIXAÇÃO DA DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL; ----------------------------------------

-------- Foi presente, pelo Senhor Presidente da Câmara, a seguinte proposta: “A definição do âmbito

e expressão das políticas fiscais municipais está naturalmente interligado com o plano de investimentos

que a autarquia se propõe realizar e com a dependência financeira que possa possuir de tais receitas.------

-------- Efetivamente se somarmos, ao sentido descendente das transferências do orçamento de estado

para a autarquia, os investimentos assumidos como prioritários no território, facilmente concluímos que as

receitas próprias são imprescindíveis para garantir o inadiável investimento.---------------------------------------- 
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-------- Os indicadores financeiros demonstram-nos que a receita própria do Município já entrou em ciclo

descendente tendo fechado 2015 em perda relativamente ao ano de 2014. No que respeita ao ano em

curso existem já indicadores, muito objetivos, que fazem prever para o exercício uma perda efetiva na casa

dos 200 mil euros relativamente ao ano anterior, resultado, em grande medida das decisões assumidas

pela  Autarquia,  nomeadamente  a  implementação  do  IMI  familiar  à  qual  acresce  a  nova  política  de

isenções. 

-------- Perante este cenário de base é exigida uma profunda ponderação sobre as decisões a tomar. -------

-------- Assim, considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  A  necessidade  de  manter  a  capacidade  do  Município  para  honrar  atempadamente  os  seus

compromissos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -  Que o território  da Murtosa  necessita  ainda de  significativos  investimentos  materiais  que se

traduzirão na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos;

-------- - Que a atual conjuntura social e económica ainda mantém as famílias expostas a um elevado grau

de vulnerabilidade;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Que as políticas públicas devem reconhecer a família como pilar da comunidade destacando-a e

valorizando-a;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Que o país precisa de uma verdadeira política de natalidade que diferencie positivamente as famílias em

função do seu número de dependentes;

--------- Que as políticas fiscais devem procurar os necessários equilíbrios contributivos assumindo o tecido

empresarial como parte da solução, proponho que a Câmara Municipal delibere:-----------------------------------

-------- - a) - Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a) do

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, e alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2014, de

12 de setembro e da alínea d)  do n.º1 do artigo 25.º,  da mesma lei,  para aprovação por este órgão

deliberativo, a fixação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, para a liquidação do IMI no

ano de 2017:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  a1) Taxas – ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º  do Decreto-Lei 287/2003, de 12 de novembro

(Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), na redação da Lei n.º 82-D/2014, de  31 de dezembro: a

taxa de 0,33% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º1 do artigo 112.º do mesmo

código, cujos intervalos a Lei fixou de 0,3% a 0,45% (redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março);---------

-------- - a2) Nos termos e para os efeitos dos n.ºs 6 a 9 e 12, do artigo 112.º do diploma supracitado, no

ponto n.º  1,  fixar  a majoração de 30% sobre a taxa aplicável  a  prédios ou parte de prédios urbanos

degradados  considerando-se  como  tais,  face  ao  seu  estado  de  conservação,  não  cumpram

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, nos termos da aplicação

do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- - b) - Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no artigo

112.º-A do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis, uma redução da taxa do IMI a aplicar ao prédio ou

parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do

código do IRS componham o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela:--------------------

-------- - 1 dependente a cargo, dedução de 20€;-----------------------------------------------------------------------------

-------- - 2 dependentes a cargo, dedução de 40€;----------------------------------------------------------------------------

-------- - 3 ou mais dependentes a cargo, dedução de 70€;----------------------------------------------------------------

-------- - c) - Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no n.º 2

do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, em conjugação com a alínea e)

do artigo 14.º, o n.º 1 do artigo 25.º e o n.º 1 do artigo 26.º, ambos da já referida lei e nos termos da alínea

ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a aprovação do

percentual de 4% relativo ao imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares para vigorar no ano de

2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -  d)  -  Aprovar  e  submeter  à  apreciação  da  Assembleia  Municipal,  a  fixação  da  derrama  nos

seguintes termos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -  d1)  0,4% sobre o  lucro  tributável  sujeito  e  não isento  de  Imposto  Sobre o  Rendimento  das

Pessoas Coletivas (IRC) relativamente ao rendimento gerado na área geográfica do Município da Murtosa,

com referência ao ano de 2016, a aplicar no ano de 2017, para aos sujeitos passivos cujo volume de

negócios no ano anterior ultrapasse os 150.000,00€, de acordo com o artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3

de setembro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -  d2) Isentar os sujeitos passivos cujo volume de negócios, no ano anterior, não ultrapasse os

150.000,00€.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Depois de analisada a proposta apresentada foram tomadas as seguintes deliberações:------

-------- A) FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:  foi deliberado,

por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com a

alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º

da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, da mesma lei, para

aprovação por este órgão deliberativo, a fixação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre

Imóveis, para a liquidação do IMI no ano de 2017: -----------------------------------------------------------------

-------- a1) Taxas – ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do Decreto-Lei 287/2003, de 12 de novembro

(Código  do  Imposto  Municipal  sobre  Imóveis),  na  redação  da  Lei  nº  82-D/2014,  de  31  de

dezembro: a taxa de 0,33% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º1 do artigo
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112.º do mesmo código, cujos intervalos a lei fixou de 0,3% a 0,45% (redação da Lei n.º 7-A/2016,

de 30 de março). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- a2) Nos termos e para os efeitos dos n.ºs 6 a 9 e 12, do artigo 112.º do diploma supracitado,

no ponto n.º 1, fixar a majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios ou parte de prédios

urbanos  degradados  considerando-se  como  tais,  face  ao  seu  estado  de  conservação,  não

cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, nos

termos da aplicação do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI;--------------------------------------------------------------

-------- B) REDUÇÃO DA TAXA DE IMI:  foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à

apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no artigo 112.º - A do Código do

Imposto Municipal Sobre Imóveis, uma redução da taxa do IMI a aplicar ao prédio ou parte de

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado

familiar e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos

termos do código do IRS, componham o respetivo agregado familiar:  um dependente a cargo,

dedução de 20€; dois dependentes a cargo, dedução de 40€; três ou mais dependentes a cargo,

dedução de 70€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- C)  PARTICIPAÇÃO  VARIÁVEL  NO  IRS  PARA  O  ANO  DE  2018:  foi  deliberado,  por

unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto

no nº 2 do artigo 26.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, em conjugação

com a alínea e) do artigo 14.º, o n.º 1 do artigo 25.º e o n.º 1 do artigo 26.º, ambos da já referida lei

e nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua

atual redação,  a aprovação do percentual  de 4% relativo ao imposto sobre o Rendimento das

Pessoas Singulares para vigorar no ano de 2017.------------------------------------------------------------------

--------D)  FIXAÇÃO  DA  DERRAMA  SOBRE  O  LUCRO  TRIBUTÁVEL:  foi  deliberado,  por

unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a fixação da derrama nos

seguintes termos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------D1) - 0,4% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto Sobre o Rendimento das

Pessoas Coletivas (IRC) relativamente ao rendimento gerado na área geográfica do Município da

Murtosa, com referência ao ano de 2016, a aplicar no ano de 2017, para aos sujeitos passivos cujo

volume de negócios no ano anterior ultrapasse os 150.000,00€, de acordo com o artigo 18º da Lei

nº 73/2013, de 3 de setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- D2) - Isentar os sujeitos passivos cujo volume de negócios, no ano anterior, não ultrapasse

os 150.000,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM - A Câmara Municipal,

tendo em consideração o disposto no artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, deliberou,

por  unanimidade,  sugerir  à  Assembleia  Municipal  a  fixação  da Taxa  Municipal  de  Direitos  de

Passagem (TMDP), prevista na alínea b) do n.º 3, do artigo 106.º, da Lei supra referida, em 0,25%.-

 -------A presente ata, no final da reunião, depois de lida, foi aprovada em minuta e para efeitos

imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do art.º

27.º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------

--------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada

eram vinte horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros

presentes e por mim,                                                                            , Chefe da Divisão

Administrativa e Financeira, que a redigi.------------------------------------------------------------------------------
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