
Ata n.º 22/2015 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015 

--------No dia cinco de novembro de dois mil e quinze, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do  

Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, ordinariamente, o Executivo da Câmara 

Municipal,  pelas  dezoito  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, António Jorge Feio Bacelar Vilar e Francisco 

Augusto Valente Pereira.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O  Senhor  Presidente  da  Câmara  informou  que  as  Vereadoras  Arminda  Maria  Tavares 

Fernandes  e  Maria  Emília  Morais  Carrabau  não  estavam  presentes  na  reunião,  por  motivos 

profissionais, tendo sido justificadas as faltas. -----------------------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de intervenção.---------------

--------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.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------BALANCETE – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem, 

havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 2.041.663,60€ (dois milhões, 

quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três euros e sessenta cêntimos) e Operações Não 

Orçamentais – 400.196,03€ (quatrocentos mil, cento e noventa e seis euros e três cêntimos).-------

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

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

-------- PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS PARA O ANO DE 2017; ---------------------------------------

-------- FIXAÇÃO DA DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL; ----------------------------------------
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-------- Foi presente, pelo Senhor Presidente da Câmara, a seguinte proposta: ”Com a aprovação do  

plano e orçamento para o ano de 2016, ficou, uma vez mais, clara a dependência que o Município da  

Murtosa  revela  relativamente  às  transferências  do  orçamento  de  estado  e,  por  consequência,  a  sua  

enorme  necessidade  de  receitas  próprias  que  permitam  sustentar  os  necessários  e  imprescindíveis  

investimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Apesar dos sucessivos e consequentes esforços no sentido de reduzir os encargos correntes do  

Município, dificilmente se conseguirá baixar com significado as despesas desta natureza, tendo em conta  

que as políticas sociais, apesar de serem assumidas pela autarquia como investimento nas famílias, se  

enquadram contabilisticamente como despesa corrente colocando,  desta  forma,  o exercício  anual,  em  

matéria de despesas correntes, muito próximo dos cinco milhões de euros. Se considerarmos que em  

termos globais o Município da Murtosa recebe da participação do orçamento de estado cerca de 4,5  

milhões de euros fica por demais evidente que os impostos de natureza municipal são objetivamente o  

sustento financeiro do investimento material levado a cabo pela autarquia.------------------------------------------ 

-------- 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 2016: 

-------- 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  
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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 0,5% (redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro).----------------------

-------- 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 para os quais a Câmara Municipal da Murtosa tenha determinado a execução de obras de  

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade, ao abrigo do  

disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação aprovado pelo Decreto-

Lei  n.º  555/99,  de  16  de  dezembro,  e  respetivas  alterações,  enquanto  não  forem iniciadas  as  obras  

intimadas por motivos alheios ao Município da Murtosa, nos termos da aplicação do n.º 8 do artigo 112.º do  

CIMI.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- b) - Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no n.º 13  

do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis, na atual redação, nos casos de imóvel  

destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicilio fiscal do proprietário, a redução  

da taxa de IMI a liquidar no ano de 2016 em 10%, 15% e 20% para os casos de existirem um, dois e três  

ou mais dependentes a seu cargo, respetivamente.--------------------------------------------------------------------------

-------- 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  

2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 2015, a aplicar  no ano de 2016, 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 maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e os votos favoráveis dos restantes 
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eleitos locais 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 2016: -----------------------------------------------------------------

-------- 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 

112.º do mesmo código, cujos intervalos a lei fixou de 0,3% a 0,5% (redação da Lei n.º 83-C/2013,  

de 31 de dezembro). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 para os quais a Câmara Municipal da Murtosa tenha determinado a execução 

de  obras  de  conservação  necessárias  à  correção  de  más  condições  de  segurança  ou  de 

salubridade, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação aprovado pelo Decreto-Lei  n.º  555/99,  de 16 de dezembro,  e respetivas alterações, 

enquanto não forem iniciadas as obras intimadas por motivos alheios ao Município da Murtosa, nos 

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

--------O Vereador Jorge Bacelar votou contra, porque entende que as taxas de IMI devem ser as 

mínimas legais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no n.º 13 do artigo 112.º do Código 

do Imposto Municipal Sobre Imóveis, na atual redação, nos casos de imóvel destinado a habitação 

própria e permanente coincidente com o domicilio fiscal do proprietário, a redução da taxa de IMI a 

liquidar no ano de 2016 em 10%, 15% e 20% para os casos de existirem um, dois e três ou mais  

dependentes a seu cargo, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------

-------- C)  PARTICIPAÇÃO  VARIÁVEL  NO  IRS  PARA  O  ANO  DE  2017:  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.º1 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 
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atual redação,  a aprovação do percentual  de 4% relativo ao imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares para vigorar no ano de 2016.------------------------------------------------------------------

-------- 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 2015, a aplicar  no ano de 2016 , 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;---------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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%.-

 ------- JOGOS  FLORAIS  DA  MURTOSA  2015  -  Foi  presente  uma  informação  exarada  pela 

trabalhadora Eliana Barroqueiro, acompanhada da ata da atribuição dos prémios na Modalidade 

de Pintura, do concurso mencionado em epígrafe, com o tema “O homem, a terra e a água: uma 

aliança ancestral e sustentável”.------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da ata de atribuição dos prémios, supra referida, 

tendo deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma e atribuir os seguintes prémios:------------------

--------1º. Prémio   – Obra titulada “A poética do visual”, registada com o n.º 31/15, da autoria de 

Yessica Aileen de Sousa, residente na Rua da Lagoa dos Fiadeiros, n.º 3, 3870-230 Murtosa, a 

que corresponde o prémio monetário de 634,34€ (seiscentos e trinta e quatro euros e trinta e 

quatro cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2º. Prémio – Obra titulada “A chegada”, registada com o n.º 30/15, da autoria de Rui Miguel 

Silva Cruz, residente na Rua da Balsa, n.º 4, 3870-197 S. Tomé Ribeiro, a que corresponde o 

prémio monetário de 475,76€ (quatrocentos e setenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos);-- - -
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--------3º. Prémio – Obra titulada  “Na rotina do junco”,  registada com o n.º 32/15 da autoria de 

Cláudia de Almeida Handem,  residente  na Rua do Esteiro,  n.º  34 3870-018 Bunheiro a que 

corresponde o prémio monetário de 317,17€ (trezentos e dezassete euros e dezassete cêntimos).

 ------- ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS COM FUNÇÕES PRIVADAS – MARIA ISABEL 

DA SILVA TAVARES - Foi presente o requerimento registado sob o n.º 3983, datado de 30 de 

setembro  de  2015,  em  nome  de  Maria  Isabel  da  Silvas  Tavares,  trabalhadora  da  Câmara 

Municipal, com a categoria de assistente técnica, a solicitar, nos termos do disposto nos artigos 

22.º e 23.º, da Lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de  

junho, autorização para acumular funções privadas, de artesã. Anexo ao requerimento encontra-se 

informação do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.---------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, depois de analisar o pedido da requerente, bem como a informação do 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, deliberou, por unanimidade, autorizá-la a exercer a 

atividade privada nas condições descritas.----------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO  DE  VISTORIA  DA  EMPREITADA  DE  “CONSTRUÇÃO,  REPARAÇÃO  E 

BENEFICIAÇÃO DE CONDUTAS E VALAS – VALA DA LAGOA” - Foi presente o auto de vistoria 

dos trabalhos de “Construção, Reparação e Beneficiação de Condutas e Valas – Vala da Lagoa”, 

adjudicados à firma Pedreiras Sacramento, Lda., cuja receção provisória foi feita em 27 de outubro 

de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, tendo em consideração o disposto no n.º 2 do artigo 3.º, do Decreto-Lei 

n.º 190/2012, de 22 de agosto, deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação dos valores que 

perfazem 90% da caução total da obra. -------------------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO  DE  VISTORIA  DA  EMPREITADA  DE  “ARRANJO  URBANÍSTICO  DA 

ENVOLVENTE  À  CAPELA  DA  SENHORA  DA  PAZ” -  Foi  presente  o  auto  de  vistoria  dos 

trabalhos de “Arranjo Urbanístico da Envolvente à Capela da Senhora da Paz”, adjudicados à firma 

António Lopes Pina Unipessoal, Lda., cuja receção provisória foi feita em 10 de setembro de 2013.

--------A Câmara Municipal, tendo em consideração o disposto no n.º 2 do artigo 3.º, do Decreto-Lei 

n.º  190/2012,  de  22 de agosto,  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  a  liberação  de  30% da 

caução total da obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------NÚCLEO  SPORTINGUISTA  DA  MURTOSA  –  14.º  CONVÍVIO  DE  S.  MARTINHO  EM 

FUTSAL – Foi presente o ofício registado sob o n.º 4336, do Núcleo Sportinguista da Murtosa, 

datado de 20 de outubro, a informar que no próximo dia 09 de Novembro irá organizar, no Pavilhão 
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Desportivo  da  Murtosa,  um  convívio  de  S.  Martinho,  em  Futsal,  com  algumas  colectividades 

Murtoseiras, solicitando a atribuição de um subsídio para ajuda dos gastos fixos com o evento, 

nomeadamente a aquisição de prémios de participação para todas as associações presentes no 

convívio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido.-----------------------------------------------------

--------Após  análise  do  mesmo,  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um  subsídio,  no  valor  de 

200,00€ (duzentos euros), ao Núcleo Sportinguista da Murtosa, destinado à aquisição de prémios 

para o convívio de S. Martinho em Futsal, que a coletividade vai organizar no dia 09 do corrente  

mês de novembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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 dezoito horas e quarenta e cinco minutos, 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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