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ACTA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VALONGO 

REALIZADA  NO  DIA  DEZASSETE  DE 

NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E NOVE

 

No dia dezassete de Novembro do ano dois mil e nove, nesta cidade de Valongo, Edifício dos Paços do 

Concelho e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos Senhores:

Presidente  Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo 

Vice – Presidente        Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar

Vereadores             Dra. Maria Trindade Morgado do Vale                

Dr. Arnaldo Pinto Soares

                         Dr. José Afonso Teixeira Lobão

Dr. José Luís da Costa Catarino 

Dra. Luísa Maria Correia de Oliveira

                                      Dra. Maria José Baptista de Moura Azevedo

Dr. José Pedro Paupério Martins Panzina

                                     

 

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara quando eram dez horas.
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1.1. APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que no mandato anterior tinha votado 

contra o Regimento, devido a alguns detalhes que ainda se mantinham, propondo que o Regimento se 

mantivesse nos moldes em que estava e que fosse criada uma comissão, integrada pelas três forças 

presentes na Câmara Municipal, para efectuar a  revisão do documento. 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, dizendo que seria necessário rever o Regimento, criando 

condições  para  que  o  mesmo  possibilite  uma  maior  transparência  nas  decisões  do  executivo 

nomeadamente ao nível da informação a prestar aos Munícipes.

Interveio  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Dr.  Fernando  Melo,  dizendo  que  concordava  com  a 

constituição de uma comissão para a revisão do Regimento, propondo que se mantivesse em vigor o 

Regimento do mandato anterior.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que a proposta de Regimento em discussão 

deveria ser retirada, mantendo-se em vigor o anterior Regimento.

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que seria importante clarificar que o 

Regimento se mantinha, uma vez que na reunião anterior tal não tinha ficado esclarecido. Disse que se 

dúvidas houvessem, poderia ser votada a proposta de Regimento em discussão e, a qualquer momento, 

serem feitas alterações.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  dizendo que o Regimento anterior  se 

mantinha e que seria constituída uma comissão para o rever, constituída pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. 

João Paulo Baltazar, pelo Senhor Vereador eleito pelo Partido Socialista, Dr. José Luís Catarino e pelo 

Senhor Vereador eleito pela Coragem de Mudar, Dr. Pedro Panzina.

– Processo retirado.

1.2  -  REGULAMENTO  DE  LIQUIDAÇÃO  E  COBRANÇA  DE  TAXAS  E  OUTRAS  RECEITAS 

MUNICIPAIS -  RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA DAS TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS

Presente à Câmara a informação n.º 35/DF/2009, datada de 5 de Novembro, cujo teor se transcreve:

“Em 16/04/2009, a Câmara Municipal deliberou submeter à discussão pública o Projecto de Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, nos termos do art.º 117.º, n.º 1 do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA).

Em cumprimento da referida deliberação, foi publicado o mencionado Projecto na 2ª Série do Diário da 

República, n.º 81, de 27 de Abril, sob o Edital n.º 405/2009, tendo-se procedido à respectiva afixação nos 

Serviços da Autarquia e nas Juntas de Freguesia. Para mais fácil acesso dos interessados, procedeu-se 

também à sua disponibilização no site da Autarquia.
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O prazo para apreciação pública do documento, segundo o CPA, é de trinta dias, tendo já terminado este 

prazo no passado dia 28 de Maio, sendo que não foram recepcionadas quaisquer sugestões ou propostas.

Nesta conformidade, apresenta-se agora a versão definitiva do Regulamento a fim de ser  presente à 

devida aprovação dos Órgãos Municipais.

Salienta-se  que  a  proposta  de  Regulamento  segue  acompanhada  do  Relatório  de  Fundamentação 

Económico-Financeira  das  Taxas  e  Outras  Receitas  Municipais,  que  apresenta  o  cálculo  dos  custos 

subjacentes à prestação de serviços aos Munícipes e, consequentemente, do valor das taxas.

Deste  modo,  nos  termos da  alínea  a)  do n.º  6  do art.º  64º  da  Lei  n.º  169/99,  de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara apresentar o Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, à Assembleia Municipal, para aprovação 

nos termos das alíneas a) e e) do n.º 2 do art.º 53º, da mesma Lei.”                                        

O Exmo Senhor Presidente proferiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.

Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais”.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, dizendo que, informalmente, tinha conhecimento que o 

prazo de entrada em vigor dos novos Regulamentos e Taxas ia ser prorrogado até Abril de 2010. Sugeriu 

mesmo  que  se  consultasse  a  Associação  Nacional  de  Municípios  Portugueses,  para  confirmar  tal 

informação.

Disse o Senhor Vereador que se tratava de uma matéria nova e sensível para a vida dos cidadãos, como 

tal, os Vereadores do Partido Socialista necessitavam de mais tempo para analisar as novas propostas de 

taxas a fixar, acrescentando que a Câmara não teria prejuízo em tal adiamento, uma vez que manter-se-

iam, entretanto em vigor as taxas em vigor de 2009.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Arnaldo Soares, dizendo que, por imperativo legal, a partir de Janeiro 

2010, não poderia ser cobrada qualquer taxa, se não estivesse aprovado o estudo económico-financeiro.

Disse o Senhor Vereador que havia a urgência de, até ao dia quinze de Dezembro, serem publicadas no 

Diário da República as taxas para o ano de 2010, acrescentando que, pela primeira vez, a Lei obrigava a 

que houvesse uma fundamentação teórica para a fixação das taxas e licenças.

Disse que se os documentos fossem alterados,  o processo de fundamentação das taxas teria de ser 

reiniciado, propondo que os mesmos fossem aprovados e que, posteriormente, fosse feita uma revisão 

dos documentos. Disse o Senhor Vereador que aquela solução salvaguardava a entrada em vigor das 

novas taxas, ao mesmo tempo que, em conjunto, seriam reanalisados os documentos.

Acrescentou  que  havia  uma fundamentação  teórica,  e  uma  taxa  teórica que era  proposta  e  que,  na 

generalidade,  as  taxas  propostas  pela  Câmara  eram  inferiores  à  taxa  teórica,  não  havendo  uma 

penalização efectiva para os munícipes.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, perguntando se poderiam garantir que não haveria um 

aumento  no  valor  das  taxas  já  que  numa primeira  apreciação  alguns  dos  valores  propostos  sofriam 

aumentos desajustados em função da população alvo. 
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Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  Arnaldo  Soares,  dizendo  que  havia  um  conjunto  de  taxas  que 

anteriormente não existiam, havendo umas em que o valor aumentava e outras em que diminuía, e que as 

taxas propostas pela Câmara eram, quase na totalidade, bastante inferiores à taxa teórica proposta no 

estudo económico. Disse que a Lei só obrigava à realização do estudo económico para fundamentar o 

valor das taxas, o que permitia cumprir o princípio de proporcionalidade e evitava arbitrariedade na sua 

fixação. 

Acrescentou o Senhor Vereador que seria necessário cumprir a formalidade de aprovação das taxas, sob 

pena de, em Janeiro de 2010, a Câmara não poder cobrar as taxas.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que os documentos em discussão datavam de 

Março de 2009 e que a nova Câmara Municipal tinha sido instalada no início do mês do Novembro, não 

tendo havido tempo para os novos Membros fazerem uma análise das taxas propostas. Disse o Senhor 

Vereador  que  a  proposta  tinha  duas  componentes,  o  Regulamento  e  a  Tabela  de  Taxas,  e  que  o 

Regulamento estava em condições de ser apreciado, embora necessitasse de pequenas alterações de 

pormenor,  nomeadamente  quanto  à  retroactividade  das  taxas,  que  era  ilegítima  e   inconstitucional, 

acrescentando o Senhor Vereador que também  o Regulamento em vigor continha alguns “defeitos”.

Relativamente à Tabela de Taxas,  disse que havia taxas que desciam, outras que aumentavam muito 

embora,  não subissem tanto  quanto  mereciam subir.  Disse o  Senhor  Vereador que a aprovação dos 

documentos não era da competência exclusiva da Câmara,  tendo se ser submetidos à aprovação da 

Assembleia Municipal, julgando não haver tempo para a convocação atempada de uma nova Assembleia, 

se os documentos fossem retirados. Propôs o Senhor Vereador a votação separada do Regulamento e da 

Tabela de Taxas, dada a natureza daqueles documentos.

Disse o Senhor Vereador que o Regulamento tinha maior estabilidade e que a tabela de taxas, pela sua 

natureza, era actualizada anualmente com os indicadores do Instituto Nacional de Estatística.

Mais disse o Senhor Vereador que compreendia o dilema de não ser possível, em Janeiro de 2010, cobrar 

qualquer  taxa,  se  os  documentos  não  fossem  aprovados,  acreditando  ser  sincera  a  disposição  do 

executivo de discutir e melhorar a proposta.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, insistindo que deveria ser confirmada a informação de 

que o prazo de entrada em vigor das novas taxas seria prorrogado.

Propôs o Senhor Vereador que fosse adiada a votação dos documentos e que os membros da Câmara 

reunissem com a equipa que tinha elaborado os documentos,  de forma a obterem informações mais 

rigorosas  sobre  a  fundamentação  das  propostas,  votando-as posteriormente.  Recordou  que  a  equipe 

camarária e que os documentos ora presentes estiveram em discussão pública desde Maio de 2009 e 

durante este  tempo todo não houve decisão do executivo.  Considerou escasso o tempo para avaliar 

documentos tão importantes.

Interveio  o  Senhor  Vice-Presidente,  Dr.  João  Paulo  Baltazar,  dizendo  que  naquele  momento,  era 

impossível confirmar a informação de que o prazo de entrada em vigor das novas taxas seria adiado, e 

que  os  documentos  necessitavam  de  ser  aprovados  naquela  reunião,  uma  vez  que  a  sessão  de 
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Assembleia Municipal teria lugar no dia vinte e oito de Novembro. Propôs o Senhor Vice-Presidente que 

de forma a não inviabilizar a aplicação das taxas em Janeiro de 2010, se aprovassem os documentos, 

acrescentando  que  se  se  confirmasse  a  prorrogação  do  prazo,  o  processo  seria  imediatamente 

interrompido e não seria submetido à Assembleia Municipal de 28 de Novembro, iniciando-se um processo 

de revisão, em que todos participariam, mantendo-se em vigor as taxas de 2009.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, dizendo que mesmo que não houvesse adiamento do 

prazo, mantinha-se o compromisso de que se iniciaria a discussão do assunto.

Disse o  Senhor Vereador que se os documentos fossem aprovados naquela reunião e, posteriormente, se 

confirmasse  o  adiamento  do  prazo,  os  processos  não  seriam  submetidos  à  Assembleia  Municipal, 

iniciando-se  o  processo  de  revisão  dos  documentos;  mas  se  não  se  confirmasse  tal  adiamento,  os 

processos  seriam levados  à  Assembleia  Municipal,  com o compromisso  de,  no imediato,  se  iniciar  a 

revisão do processo. Acrescentou o Senhor Vereador que, daquela forma,   ficariam salvaguardas todas as 

situações e a posição da Câmara.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr.  Pedro Panzina,  propondo que fossem discutidos e  votados os dois 

documentos  em  separado,  acrescentando  que  os  Vereadores  eleitos  pela  Coragem  de  Mudar 

concordavam com a proposta do Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar.

Propôs o Senhor Vereador que se fizessem algumas alterações ao regulamento das taxas.

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo julgar que após a discussão pública 

não poderiam ser feitas alterações aos documentos, sob pena de se fazer reverter o processo. Disse o 

Senhor  Vice-Presidente  que  tinha  sido  assumido  o  compromisso  de  se  rever  os  documentos, 

independentemente de haver ou não adiamento do prazo.

Mais  disse  que  deveriam ser  votados  os  documentos  conforme  tinham  sido  propostos,  devendo  as 

propostas de alteração ser analisadas aquando do processo de revisão dos documentos.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que o documento não teria de ser novamente 

presente  a  consulta  pública,  uma  vez  que  estavam  em  causa  apenas  pequenas  alterações, 

nomeadamente ao nível do Regime Transitório. Disse o Senhor Vereador que o  Regulamento previa que 

a serem aprovadas as taxas, as mesmas aplicar-se-iam aos processos que tivessem entrado na Câmara 

anteriormente à entrada em vigor do Regulamento, o que significava que seria dado efeito retroactivo ao 

Regulamento. 

Disse o Senhor Vereador que o Código do Procedimento Administrativo, relativamente à audição pública, 

estabelecia que, sem prejuízo no disposto no artigo o 117º., e quando a natureza da matéria o permitisse, 

o  órgão  competente  devia  em  regra,  proceder  à  apreciação  pública  da  recolha  de  sugestões, 

acrescentando que as propostas de alteração dos Vereadores eleitos pela Coragem de Mudar não tinham 

que ser presentes a sufrágio do público, e que, em  qualquer momento, a Câmara Municipal  poderia 

introduzir alterações, sem que tal significasse elaborar novo Regulamento.

(Pelo Senhor Presidente da Câmara foi solicitada a presença na reunião o Senhor Dr. Paulo Ranito) 
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Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, perguntando ao Senhor Dr. Paulo Ranito 

se a Câmara poderia fazer alterações aos documentos e se tais alterações teriam de estar em audição 

pública.

Interveio o Senhor  Dr. Paulo Ranito, dizendo que o Regulamento já tinha sido aprovado na Câmara e 

que, na fase em que o processo se encontrava, a Câmara poderia fazer pequenas alterações que não 

careciam de discussão pública.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que o artigo 46º. do Regulamento previa que as 

taxas  se  aplicariam  a  todos  os  processos,  mesmo  que  tivessem  por  base  os  processos  que  se 

encontravam pendentes,  o que significava que seria dado efeito retroactivo  ao Regulamento.  Disse o 

Senhor  Vereador  que  não  deveria  ser  aplicado  o  novo  Regulamento  aos  processos  já  existentes, 

propondo que,  quando muito,  se  aplicasse somente nos casos em que fosse mais  benéfico  para os 

Munícipes, pois aqueles não poderiam ser penalizados por os processos não estarem aprovados.

Interveio o Senhor Dr. Paulo Ranito, dizendo que o Regulamento deveria ser aplicado somente aos novos 

processos,  mas que seria  mais  difícil  a  sua aplicabilidade,  não lhe parecendo que houvesse alguma 

ilegalidade.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que havia ilegalidade pelo efeito retroactivo do 

Regulamento. 

Interveio o Senhor Dr. Paulo Ranito, dizendo que não havia retroactividade, uma vez que as taxas seriam 

liquidadas depois da entrada em vigor do novo Regulamento.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, perguntando qual a taxa que seria aplicada se, num dia, 

pedisse  uma  licença  para  um  painel  publicitário  e,  no  dia  seguinte,  entrasse  em  vigor  um  novo 

Regulamento.

Interveio o Senhor Dr. Paulo Ranito, dizendo que a liquidação da taxa seria efectuada em data posterior à 

entrada em vigor do novo Regulamento.

Disse, ainda, que, poder-se-ia estabelecer que o novo Regulamento só se aplicaria aos processos que 

entrassem posteriormente à sua entrada em vigor.

Interveio  o  Senhor  Vice-Presidente,  Dr.  João  Paulo  Baltazar,  dizendo  que  aos  restantes  processos 

aplicar-se-ia o Regulamento em vigor em 2009.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que as isenções previstas no artigo quinto do 

Regulamento eram todas elas subjectivas, isto é, em função da natureza do sujeito passivo das taxas, 

sendo inútil prever-se no artigo sexto o procedimento de isenção para pessoas singulares, uma vez que 

naquele artigo quinto só estavam previstas isenções para pessoas colectivas. Relativamente às pessoas 

colectivas,  disse que,  uma vez que as isenções tinham um carácter  subjectivo,  não fazia sentido ser 

pedido a declaração de IRC, quando o Regulamento para as taxas urbanísticas não pedia tal documento.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que uma vez que tinha sido definido fazer-

se uma revisão dos dados, não faria sentido fazerem-se alterações pontuais, sendo preferível elaborar-se 

um novo texto.
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Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que não poderia ser retirada a 

operacionalidade à Câmara, havendo necessidade de serem aprovadas as  taxas.

Interveio o Senhor Dr. Paulo Ranito, dizendo que todos os documentos tinham de entrar em vigor no dia 

01 de Janeiro de 2010.

Interveio  a  Senhora  Vereadora,  Dr.ª  Luísa  Oliveira,  perguntando  se  seria  possível  ser  aprovado  o 

Regulamento, mantendo-se a Tabela de Taxas em vigor em 2009.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  Arnaldo  Soares,  propondo  que  fosse  cumprida  a  formalidade  de 

aprovação dos documentos, acrescentando que se houvesse alargamento do prazo, far-se-ia uma nova 

proposta. 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina,  dizendo ter  estudado o Regulamento,  julgando que 

aquele documento era mais importante que a Tabela de Taxas.

Propôs o Senhor Vereador que no artigo 46º. do Regulamento fosse retirada a frase “mesmo tenham por 

base  processos  que  neste  momento  se  encontram pendentes”,  e  que  nos  artigos  33º.  e  39º.  fosse 

substituído o termo  “cessação” por “cassação”.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, solicitando que os serviços efectuassem 

as alterações propostas pelo Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina.

Pelo  Senhor  Vereador,  Dr.  Afonso  Lobão,  foi  apresentada  uma proposta  do  seguinte  teor: “Os 

Vereadores  do  Partido  Socialista  propõem  a  extinção  das  “Taxas  de  Rampas  Fixas”  previstas  no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais.

Fundamentam tal proposta no facto de se considerar dupla tributação do património, passível de conter, na 

sua  aplicação  prática,  injustiças,  pelo  facto  de  não  ser  cobrada  à  generalidade  das  famílias  e  das 

empresas.”

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que a proposta apresentada pelo 

Partido Socialista deveria ser analisada no conjunto das demais alterações, razão pela qual os eleitos pelo 

Partido Social Democrata votariam contra.    

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que a abolição da taxa de rampa tinha sido um 

compromisso assumido pela Coragem Mudar, caso aquela candidatura vencesse as eleições.

Disse o Senhor Vereador que a substância da proposta apresentada pelo Partido Socialista merecia o 

acolhimento dos eleitos da Coragem de Mudar, mas, no entanto, não concordavam com o momento em 

que ela  tinha sido colocada,  uma vez que pela  bancada do Partido Socialista  tinha sido levantada a 

questão de não ter havido oportunidade para apreciar as taxas, tendo sido acordado que toda a Tabela de 

Taxas seria, posteriormente, revista e estudada por todas as forças políticas.

Disse o Senhor Vereador que os eleitos pela Coragem de Mudar assumiriam o compromisso de votarem 

favoravelmente a abolição da taxa de rampa, uma vez que ela era injusta e ilegal, constituindo uma dupla 

tributação. 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, foi colocada à votação a proposta apresentada 

pelos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, de abolição de taxa de rampa.

Reunião de 04.11.2009
8



CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

A proposta  foi  reprovada.  Votaram contra  os eleitos pelo  Partido  Social  Democrata  e  os  eleitos pela 

Coragem de Mudar.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, declarando que os Vereadores eleitos pela Coragem de 

Mudar tinham votado contra a proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Socialista, não porque 

não estivessem absolutamente de acordo com tal abolição e com a justificação dessa abolição (matéria 

que  tinha  sido  compromisso  eleitoral  da  candidatura),  mas  pela  inoportunidade  da  apresentação  da 

proposta, uma vez que, momentos antes, o Executivo tinha acordado uma metodologia de revisão da 

Tabela de Taxas que a proposta do Partido Socialista vinha pôr em causa.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que aquele não era o momento 

para se proceder à alteração da Tabela de Taxas, uma vez que aquela matéria seria votada em separado.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi colocada à votação o Regulamento das Taxas. 

Foi deliberado por maioria submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, nos termos das alíneas a) e e) do n.º 2 do art.º 53º Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Abstiveram-se  na  votação  do  Regulamento  de  Liquidação  e  Cobrança  de  Taxas  e  outras  Receitas 

Municipais os Senhores e a Senhora Vereadora eleitos pelo Partido Socialista.

Abstiveram-se na votação da Tabela de Taxas os Senhores Vereadores e a Senhora Vereadora eleitos 

pelo Partido Socialista e a Senhora e o Senhor Vereador eleitos pela “Coragem de Mudar”.

1.3-  APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS E RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRO DO VALOR 

DAS TAXAS.

Presente à Câmara Municipal o regulamento de taxas relativas à realização de operações urbanísticas e 

relatório de fundamentação económico-financeiro do valor das taxas, o qual foi objecto da informação n.º 

1313/SFT/2009, de 2009.10.20, cujo teor se transcreve: 

«Em  2009.04.16,  esta  Câmara  Municipal  deliberou  submeter  a  Discussão  pública,  para  recolha  de 

sugestões,  o  Projecto  de Regulamento  de Taxas relativas  á  realização  de Operações  Urbanísticas e 

Relatório de Fundamentação Económico-Financeiro a ele anexo, nos termos do disposto a Art. 118º do 

Código do procedimento Administrativo. 

Neste contexto, foi publicado o Projecto de Regulamento referido, no Diário da República, II Série, N.º 101, 

de  2009.05.26,  através  do  Aviso  N.º  10146/2009,  tendo-se  procedido  às  formalidades  legalmente 

previstas, designadamente através da afixação do respectivo Edital nos Serviços da Autarquia e Juntas de 

Freguesia. 

O  prazo  para  apreciação  do  Projecto  de  Regulamento  expirou  em  2009.07.09,  não  tendo  sido 

recepcionadas quaisquer reclamações, sugestões ou observações ao documento. 

Importa contudo salientar que após o decurso do prazo de Discussão Pública do projecto do regulamento 

referido, e com a entrada em vigor do Decreto Regulamentar N.º 9/2009, de 29.05 - o qual veio fixar os 
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conceitos técnicos nos domínios do Ordenamento do Território e do Urbanismo -  estes Serviços Técnicos 

procederam à (re)análise do documento, tendo proposto, através da Informação 932/SFT/2009, de 10.07, 

acertos de terminologia e correcções ortográficas - as quais não implicaram a alteração do seu conteúdo - 

e que vieram a merecer concordância por parte do DAGMA.SAJCEF a parecer de 2009.09.22. 

Neste  contexto,  submete-se  agora  a  aprovação  do  Regulamento  de  Taxas  relativas  à  realização  de 

Operações urbanísticas e Relatório de Fundamentação Económico-Financeiro (elaborado nos termos do 

art. 8º, da Lei 53-E/2006, de 29.12) ao Órgão Colegial desta Câmara Municipal, nos termos do disposto no 

N.º 6, do Art. 64º, da Lei 169/99, de 18.09, com a redacção que lhe foi dada pela lei N.º 5-A/2002, de 

11.01, sendo que posteriormente tem competência para decidir sobre o assunto a Assembleia Municipal, 

nos termos do disposto no Art. 53º daquele Diploma legal.» 

Em 2009.10.22, a Srª Engª Chefe do DFU, prestou o seguinte parecer: 

«À consideração do Sr. Director do DPGU 

Face ao expresso na presente informação técnica, propõe-se que seja submetido à aprovação dos órgãos 

municipais competentes o Regulamento de Taxas relativas à realização de Operações urbanísticas e o 

respectivo relatório de fundamentação económico - financeiro do valor das taxas. 

Nos termos fixados na alínea a) e e) do n.º 2 do Artigo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro e, do n.º 1 do 

Artigo 8º da Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro, a decisão final sobre o assunto é da competência da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.» 

Sobre esta recaiu o parecer do Sr. Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 

2009.10.23, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Sr. Vereador. 

Concordo com o proposto.» 

Em 2009.10.30, o Sr. Vereador Engº José Luis Pinto, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Exmº Sr. Presidente, 

Concordo.» 

Sobre o assunto o Sr. Presidente da Câmara, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria, aprovar o Regulamento de Taxas relativas à 

realização de Operações Urbanísticas e Relatório de Fundamentação Económico-Financeiro (elaborado 

nos termos do art. 8º, da Lei 53-E/2006, de 29.12), de acordo com o disposto no n.º 6, do Art. 64º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 

submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do nº2 do artigo 53º, da Lei nº 

169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Abstiveram-se na votação do Regulamento de Taxas relativo à realização de operações urbanísticas, os 

Senhores Vereadores e a Senhora Vereadora do Partido Socialista.

Reunião de 04.11.2009
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Abstiveram-se na votação da Tabela de Taxas, os Senhores e a Senhora Vereadora do Partido Socialista e 

a Senhora Vereadora e o Senhor Vereador da “Coragem de Mudar”.

1.4 - FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI), REFERENTE AO ANO 

2010, A APLICAR AOS VALORES PATRIMONIAIS DOS PRÉDIOS URBANOS

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a Informação n.º 34/DF/2009, de 05-11-2009, 

que se transcreve:

“ O Decreto – Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro refere que o Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI – 

incide sobre o valor tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no território português e constitui 

receita dos Municípios onde os mesmos se localizam.

O art.º 112º, n.º 1 do mesmo dispositivo legal menciona que, no que concerne aos prédios urbanos, a taxa 

a fixar situa-se no intervalo entre 0,4% e 0,8% (alínea b)), sendo que a taxa a aplicar aos prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI se situa no intervalo de 0,2% e 0,5% (alínea c)).

A Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, no seu art.º 2º, procede à alteração do art.º 112º do Código do IMI, 

passando as taxas a serem as que se situam nos seguintes intervalos:

 -Taxa urbana - Prédios urbanos: 0,4% a 0,7%;

-Taxa urbana - Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,2% a 0,4%.

Tendo em consideração que esta receita constitui uma considerável fonte de financiamento em relação à 

actividade  da  Autarquia  e  atendendo  à  difícil  conjuntura  económica  e  financeira  actual,  torna-se 

incontornável recorrer à aplicação das taxas máximas, de forma a rentabilizar os recursos financeiros ao 

dispor do Município.

Recorda-se que as taxas fixadas em 2008 para vigorarem em 2009, foram as seguintes:

-Taxa urbana - Prédios urbanos: 0,7%;

-Taxa urbana - Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,4%.

Deste modo, propõe-se que sejam fixadas para 2010, taxas coincidentes com as do ano anterior, ou seja:

 - Taxa urbana - Prédios urbanos: 0,7%;

 - Taxa urbana - Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,36%.”

 O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.”

 Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais.

Pelo Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, foi apresentada a seguinte proposta:

 “Os eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal  não ignoram as dificuldades sentidas hoje por 

muitas famílias do nosso País em geral e do nosso Concelho em particular.

O desemprego que hoje se verifica e que atinge nomeadamente os casais mais jovens, cria dificuldades 

acrescidas  aos  orçamentos  familiares,  impossibilitando  os  mesmos  de  satisfazerem  compromissos 

assumidos com a banca, aquando da aquisição de casa própria.

Reunião de 04.11.2009
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Apesar das medidas tomadas para minorar os efeitos da crise económica/financeira, da baixa das taxas 

de juro e da queda da inflação, muitas famílias tiveram mesmo de abdicar da casa própria, entretanto 

adquirida, por falta de capacidade financeira para solver os compromissos.

No debate eleitoral que recentemente ocorreu, o Partido Socialista anunciou que era seu propósito reduzir 

o valor de um conjunto de taxas que vão sendo aplicadas pela Câmara Municipal de Valongo, pois tal 

permitirá não só para melhorar as condições de vida de muitas famílias, mas também aliviar o tecido 

empresarial do nosso Concelho, mobilizando-o para o desenvolvimento económico e social.

Refira-se que, no que diz respeito ao IMI, o Partido Socialista em Valongo sempre considerou elevadas as 

taxas aplicadas visto penalizar os cidadãos, alguns dos quais não tiveram, então, outra alternativa que não 

fosse a aquisição de casa própria, pois o mercado de arrendamento não era então acessível.

Ao  longo  dos  anos  que  a  seguir  se  discriminam,  às  taxas  arrecadadas  pelo  Município  de  Valongo, 

correspondeu a receita:

Ano Receita Variação 2007/2008

2006 6.288.703,36

10,2%2007 6.727.631,00

2008 7.413.851,26

No ano de 2009 a receita da 1ª. tranche situa-se no valor de 4.638.441,00, desconhecendo, nesta data, os 

eleitos do PS, os montantes a arrecadar no 2º. Semestre.

A decisão de baixar os tectos máximos representou o reconhecimento, por parte do Governo, de que a 

cobrança desta taxa tinha, não só superado as expectativas, mas também porque o País vivia então, e 

ainda vive, uma situação com grandes fragilidades sociais.

A Câmara Municipal de Valongo não pode deixar de ter isto em conta.

Tudo isto para dizer que deve ser encontrado um equilíbrio entre aquilo que são necessidades de receita 

da autarquia e o esforço que deve ser exigido às famílias como contributo para o orçamento municipal.

Assim, os Vereadores do PS na Câmara Municipal de Valongo propõem que as taxas do IMI para o ano de 

2010, sejam fixadas nos seguintes valores:

- Prédios urbanos não avaliados – 0,7%

- Prédios urbanos avaliados – 0,3%.”

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, dizendo que a Câmara tinha um papel muito importante 

no combate à crise social e às dificuldades, tendo, as famílias, como todos os organismos públicos,  uma 

função distributiva, de  forma a aliviar as dificuldades dos mais carenciados, no entanto, disse, que era 

necessário haver receitas, sendo  o IMI a receita própria mais importante da Câmara Municipal. Disse o 

Senhor  Vereador  que no ano de 2009,  dos treze milhões  de euros  arrecadados em impostos,  o IMI 

representava   54% dessas  receitas,  tendo  aquele  imposto  diminuído,  de 2008 para  2009,  um ponto 

percentual nos prédios não avaliados e 0,5 pontos percentuais nos prédios avaliados.

Reunião de 04.11.2009
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Disse, que fruto da situação da crise, era cada vez  mais exigida a actuação da Câmara Municipal, quer ao 

nível social, quer ao nível da criação de infra-estruturas, nomeadamente escolas, onde tinha havido um 

investimento importantíssimo, incentivado pelo  poder central,  mas que tinha um custo efectivo para o 

Município.

Acrescentou o Senhor Vereador que a Junta Metropolitana do Porto tinha aprovado por unanimidade, um 

documento  a  recomendar  que todas as Câmaras da Área Metropolitana aplicassem  a  taxa máxima 

permitida por lei. Disse que a Câmara, por uma questão de  coerência política, e porque prestava um 

serviço a todos os munícipes, essencialmente aos mais necessitados, não  poderia fazê-lo sem meios e 

que, ao reduzir-se a taxa do IMI, estava a ser dado um benefício indiscriminado a todos os munícipes, 

principalmente àqueles que pagavam taxas mais  altas,  havendo uma  discriminação negativa  ao não 

aplicar  a  taxa  pelo  valor  máximo,  beneficiando-se  aqueles  que  mais  podiam  pagar  e  tirando  a 

possibilidade de fazer mais e melhor por todos aqueles que mais precisavam. Disse o Senhor Vereador 

que todos os membros da Câmara tinham sensibilidade para o aspecto social, que seria um dos objectivos 

da Câmara Municipal, e como tal, deveria ser discutida a melhor forma de aplicar o dinheiro, com vista a 

aumentar os benefícios sociais, não retirando, no entanto, a possibilidade da Câmara arrecadar receita, 

beneficiando em grande parte quem mais podia pagar, e retirando a possibilidade de se prestar um bom 

serviço a quem mais necessitava.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que a proposta apresentada à Câmara 

tinha sido justificada com a difícil conjuntura económica e financeira, a qual se fazia sentir, na opinião dos 

eleitos da Coragem de Mudar, com  maior impacto nos munícipes destinatários da medida proposta. Disse 

a Senhora Vereadora que a situação financeira da Câmara não podia ser atribuída senão ao anterior 

Executivo que, no último ano e meio, tinha implementado uma política desregrada de despesas, das quais 

não tinha havido um claro proveito para os cidadãos e que era necessário que toda a Administração 

Pública, e em particular a Administração Local, demonstrasse que era pela via das boas práticas do lado 

das  despesas e  não das receitas,  através do aumento dos impostos,  que os orçamentos se deviam 

reequilibrar.  Acrescentou que as receitas eram essenciais  para o Município,  que tinha encargos fixos 

estruturais e que, por essa  razão, os eleitos pela Coragem de Mudar propunham aplicar a taxa de 0,7% 

aos prédios não avaliados e  0,36% aos prédios urbanos  não reavaliados.

Disse a Senhora Vereadora que o facto de não ser proposta uma redução para os prédios não reavaliados 

seria  uma  forma  de  incentivar  quem  não  tinha  feito  a  reavaliação  dos  prédios  a  fazê-lo  e, 

concomitantemente, que a Câmara reavaliasse a questão dos zonamentos, pois havia fortes injustiças na 

tributação em função do zonamento, nomeadamente na freguesia de Ermesinde.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr.  José Luís Catarino,  dizendo que a classe média seria a que mais 

beneficiaria com a redução do IMI e não as pessoas que habitavam nos bairros sociais, porque aqueles 

não  eram proprietários,  acrescentando  que  a  classe  média  era  quem  estava  a   atravessar  a  crise 

económica.

Reunião de 04.11.2009
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Interveio o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, dizendo que independentemente de concordar que as 

dificuldades eram para todos e,  eventualmente para aqueles que tinham um empréstimo a pagar, não 

deixava  de  ser  verdade  que  quem  mais  beneficiava  com  a  redução  do  IMI  era  quem  maior  valor 

patrimonial tinha e quem maior valor patrimonial tinha  mais podia pagar, sendo quem mais beneficiaria 

com a redução da taxa do IMI.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que a atenção da Câmara teria de centrar-se na 

forma como iriam ser efectuadas as despesas, lamentando que a Câmara tivesse  delegado algumas das 

suas  competências  legais  em  matéria  de  despesas,  havendo  um  controlo  muito  mais  eficaz  se  as 

competências se tivessem mantido na Câmara, conforme previsto por Lei. Disse o Senhor Vereador que 

os eleitos pela Coragem de Mudar estariam atentos à situação e que era necessário fazer uma gestão 

racional e cuidada dos poucos dinheiros que a Câmara tinha.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  dizendo que havia três propostas  em 

apreciação, sendo a proposta apresentada pela Coragem de Mudar aquela que mais se aproximava da 

proposta  do  Partido  Social  Democrata,  pelo  que  efectuaria  na  proposta  da  Câmara,  as  alterações 

propostas pelos eleitos pela Coragem de Mudar.

Foi colocada à votação a proposta do Partido Socialista.

Proposta reprovada. Votaram contra os eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coragem de Mudar.

Foi colocada à votação a proposta da Câmara, com as alterações propostas pela  Coragem de Mudar, 

com o seguinte teor: 

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a Informação n.º 34/DF/2009, de 05-11-2009, 

que se transcreve:

“ O Decreto – Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro refere que o Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI – 

incide sobre o valor tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no território português e constitui 

receita dos Municípios onde os mesmos se localizam.

 O art.º 112º, n.º 1 do mesmo dispositivo legal menciona que, no que concerne aos prédios urbanos, a taxa 

a fixar situa-se no intervalo entre 0,4% e 0,8% (alínea b)), sendo que a taxa a aplicar aos prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI se situa no intervalo de 0,2% e 0,5% (alínea c)).

A Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, no seu art.º 2º, procede à alteração do art.º 112º do Código do IMI, 

passando as taxas a serem as que se situam nos seguintes intervalos:

-Taxa urbana - Prédios urbanos: 0,4% a 0,7%;

-Taxa urbana - Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,2% a 0,4%.

Tendo em consideração que esta receita constitui uma considerável fonte de financiamento em relação à 

actividade  da  Autarquia  e  atendendo  à  difícil  conjuntura  económica  e  financeira  actual,  torna-se 

incontornável recorrer à aplicação das taxas máximas, de forma a rentabilizar os recursos financeiros ao 

dispor do Município.

 Recorda-se que as taxas fixadas em 2008 para vigorarem em 2009, foram as seguintes:

-Taxa urbana - Prédios urbanos: 0,7%;

Reunião de 04.11.2009
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-Taxa urbana - Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,4%.

Deste modo, propõe-se que sejam fixadas para 2010, taxas coincidentes com as do ano anterior, ou seja:

- Taxa urbana - Prédios urbanos: 0,7%;

- Taxa urbana - Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,36%.”

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.”

 Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais.

Analisado devidamente o referido documento, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal a 

fixação das taxas do Imposto  Municipal  sobre Imóveis  em 0,7% para prédios urbanos e  0,36% para 

prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, conforme o disposto na alínea a) do art.º 64º e da alínea f) 

do n.º 2 do art.º 53º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro.

Votaram contra os Senhores Vereadores e a Senhora Vereadora do Partido Socialista.

Foi apresentada declaração de voto pela Coragem de Mudar do seguinte teor:

“Perante a proposta apresentada ao Executivo de “fixação da taxa do imposto municipal sobre imóveis 

(IMI), referente ao ano 2010, a aplicar aos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos”, e tendo 

em conta que:

1. A proposta pretendida a aplicação das taxas máximas legalmente admissíveis;

2. Os proponentes justificavam essa proposta com a “difícil conjuntura económica e financeira actual”;

3.  A  conjuntura  económica  faz-se  sentir  com  bastante  maior  impacto  nos  munícipes,  principais 

destinatários da medida aprovada;

4. A difícil situação financeira não pode ser atribuída senão ao anterior executivo, que implementou, no 

último ano, uma política desregrada de despesas, das quais não houve um claro e sentido proveito para 

os cidadãos;

5.  É necessário  que toda a Administração Pública,  designadamente a  Administração Local,  dê sinais 

inequívocos de que é pela via das boas práticas do lado da despesa – e não com os incrementos de 

receitas pelo aumento de impostos – que os orçamentos se devem reequilibrar, assim, repartindo por 

todos, o esforço que a difícil situação a todos impõe;

6. Não obstante tudo o que fica dito, as receitas são essenciais para um Município que tem, ainda, um 

relevante volume de encargos fixos estruturais;

7. Tendo sido formulada pelos ora signatários, responsavelmente, uma proposta que traduz uma vontade 

de compreender a realidade conjuntural  em que as taxas se vão aplicar,  e que a mesma obteve um 

acolhimento maioritário do executivo;

8. Estão, assim, reunidas as condições para o Município promover, em sinal desse esforço, uma ainda que 

simbólica redução das taxas do IMI.
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Os Vereadores eleitos pela “Coragem de Mudar” votam a favor e assim justificam a sua proposta de 

fixação das taxas do IMI de 0,7% e de 0,36%, a aplicar no ano de 2010 respectivamente aos prédios 

urbanos e aos prédios urbanos reavaliados.”

1.5 - LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL A COBRAR NO ANO 2010

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a Informação n.º 31/DF/2009, de 05-11-2009, 

que se transcreve:

“ Nos termos do n.º 1 do art.º 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais – LFL), os 

Municípios podem deliberar anualmente lançar uma Derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro 

tributável  sujeito  e  não  isento  de  Imposto  sobre  o  Rendimento  das  Pessoas  Colectivas  (IRC),  que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes 

em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.

O n.º  4 do mesmo artigo confere  ainda à  Assembleia  Municipal  a possibilidade de,  sob proposta  da 

Câmara, deliberar uma taxa reduzida de Derrama para sujeitos passivos com um volume de negócios que 

não ultrapasse, no ano anterior, 150.000,00 €.

A Assembleia Municipal deve autorizar a proposta para o lançamento da Derrama em conformidade com o 

disposto no art.º 53º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-

A/2002,  de 11 de Janeiro.  Atendendo ainda ao disposto  no n.º  8  do art.º  14º da LFL,  a  deliberação 

mencionada no n.º 1 do mesmo artigo terá obrigatoriamente de ser comunicada à Direcção Geral dos 

Impostos, por via electrónica, até 31 de Dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 

competentes do Estado. Nos casos em que a necessária comunicação seja recebida para além do prazo 

estabelecido, não há lugar à liquidação e cobrança da Derrama (n.º 9).

De forma a consubstanciar a plena satisfação das necessidades dos munícipes, bem como para garantir a 

melhoria  contínua  dos  serviços  prestados  à  Comunidade,  o  produto  do  lançamento  da  Derrama 

corresponde  a  uma  receita  significativa  para  o  Município,  uma  vez  que  possibilita  a  viabilização  e 

realização dos projectos definidos pela Autarquia.

Posto  isto  e  de forma a  viabilizar  a  concretização das  pretensões  do Município,  propõe-se que seja 

lançada  uma  Derrama  de  1,5%  sobre  o  lucro  tributável  sujeito  e  não  isento  de  Imposto  sobre  o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).

Não é contemplada a hipótese de fixação de taxa reduzida de Derrama para sujeitos passivos com um 

volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €.”

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.”

Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, apresentando a proposta do seguinte teor: 
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“Presente à Câmara Municipal a proposta de “Lançamento da Derrama de 1,5% sobre o Lucro Tributável a 

cobrar no ano de 2010”, os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista propõem que parte da receita a 

arrecadar (0,5%) se destine a viabilizar a criação de um Fundo de Emergência Municipal, para acudir a 

situações graves de carência económico-social.

Refira-se que no ano de 2008 a receita arrecadada foi no valor de € 885.422,00.

O Regulamento para a gestão e utilização do Fundo, a aprovar pelos órgãos municipais, deverá prever 

outras formas de financiamento e, na sua elaboração, ser ouvida a Rede Social Concelhia.”

Disse o Senhor Vereador que o Regulamento para a gestão e utilização do Fundo de Emergência Social, a 

criar, deveria ser aprovado pelos órgãos municipais e prever outras formas de financiamento. Disse que a 

Câmara  Municipal,  ao  criar  o  fundo  de  Socorro  Social,  estava  a  dar  uma  indicação,  ainda  que, 

aparentemente simbólica, dado os montantes envolvidos, de estar disponível para ajudar situações de 

grave carência social que ocorriam com alguns munícipes. Mais disse o Senhor Vereador que a proposta 

apontava para a elaboração de um Regulamento, após ser ouvida a Rede Social.

Interveio  a  Senhora  Vereadora,  Dr.ª  Maria  José  Azevedo,  dizendo  que  a  crise  que  se  vivia  era 

particularmente dura para o frágil tecido empresarial de Valongo, pelo que a Câmara teria de ser sensível 

a essa questão e criar medidas de incentivo à permanência e fixação de novas empresas no concelho, 

uma vez que, na maioria dos casos, a fixação de novas empresas estava condicionada aos incentivos 

dados pelo Município, nomeadamente à taxa de derrama, sendo o único meio legal que a Câmara tinha de 

desonerar nos seus tributos, pelo que os Vereadores eleitos pela Coragem de Mudar propunham uma 

redução do valor da derrama de 1,5% para 1,2%.

Interveio a Senhora Vereadora,  Dr.ª Trindade Vale, dizendo, relativamente à proposta apresentada pelo 

Partido Socialista,  que a Câmara já  prestava auxílio  ao nível  do apoio às famílias mais  carenciadas, 

nomeadamente no fornecimento de refeições, estando o número de famílias apoiadas a aumentar dia-a-

dia.  Disse a Senhora  Vereadora que a proposta  do Partido Socialista  seria  bem-vinda,  uma vez que 

constituiria  um reforço  no  combate  à  carência  económica.  Acrescentou  que  o  Senhor  Presidente  da 

Câmara sempre tinha estado e continuaria atento às questões sociais e que ela, enquanto responsável 

pela Acção Social, iria também estar atenta aquela situação.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, colocando à votação a criação do Fundo 

de Emergência Social.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que a cláusula de criação do fundo social era 

válida para todas as propostas apresentadas, propondo a sua votação em separado, uma vez que os 

eleitos pela Coragem de Mudar concordavam com a sua criação.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, perguntando se os Senhores Vereadores 

eleitos da Coragem de Mudar concordavam com a cláusula de criação do Fundo de Emergência  Social.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  Pedro  Panzina,  dizendo  que  os  eleitos  pela  Coragem  de  Mudar 

concordavam com aquela cláusula, no entanto, estavam contra a fixação de 1,5% de taxa.
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Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, propondo que à proposta da Câmara fosse 

acrescentada  a  cláusula  de  afectação  de  verbas  ao  Fundo  do  Socorro  Social,  e  votadas  as  duas 

propostas, sendo que ficaria claro que os eleitos pela Coragem de Mudar estariam contra a taxa a aplicar, 

mas não contra a proposta de criação do Fundo de Socorro Social.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que a proposta de afectação de verbas ao fundo 

de Socorro Social não era da Câmara Municipal.

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que a proposta apresentada pelo 

Partido Socialista poderia ser acolhida pela Câmara.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que os eleitos pelo Partido Social 

Democrata acolhiam a proposta apresentada pelo Partido Socialista, colocando à votação a proposta de 

fixação da taxa de derrama em 1,5%, com a cláusula de criação de um fundo de Emergência Municipal, 

com o seguinte teor: 

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a Informação n.º 31/DF/2009, de 05-11-2009, 

que se transcreve:-“ Nos termos do n.º 1 do art.º 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais – LFL), os Municípios podem deliberar anualmente lançar uma Derrama, até ao limite máximo de 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.

 O n.º 4 do mesmo artigo confere ainda à Assembleia Municipal  a possibilidade de,  sob proposta da 

Câmara, deliberar uma taxa reduzida de Derrama para sujeitos passivos com um volume de negócios que 

não ultrapasse, no ano anterior, 150.000,00 €.

A Assembleia Municipal deve autorizar a proposta para o lançamento da Derrama em conformidade com o 

disposto no art.º 53º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-

A/2002,  de 11 de Janeiro.  Atendendo ainda ao disposto  no n.º  8  do art.º  14º da LFL,  a  deliberação 

mencionada no n.º 1 do mesmo artigo terá obrigatoriamente de ser comunicada à Direcção Geral dos 

Impostos, por via electrónica, até 31 de Dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 

competentes do Estado. Nos casos em que a necessária comunicação seja recebida para além do prazo 

estabelecido, não há lugar à liquidação e cobrança da Derrama (n.º 9).

De forma a consubstanciar a plena satisfação das necessidades dos munícipes, bem como para garantir a 

melhoria  contínua  dos  serviços  prestados  à  Comunidade,  o  produto  do  lançamento  da  Derrama 

corresponde  a  uma  receita  significativa  para  o  Município,  uma  vez  que  possibilita  a  viabilização  e 

realização dos projectos definidos pela Autarquia.

Posto  isto  e  de forma a  viabilizar  a  concretização das  pretensões  do Município,  propõe-se que seja 

lançada  uma  Derrama  de  1,5%  sobre  o  lucro  tributável  sujeito  e  não  isento  de  Imposto  sobre  o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).
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Não é contemplada a hipótese de fixação de taxa reduzida de Derrama para sujeitos passivos com um 

volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 €.”

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.”

 Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais.

Analisado devidamente o referido documento, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal o 

lançamento da Derrama na percentagem de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), nos termos da alínea f) do nº 2 do artº. 53º. da Lei nº 

168/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e que 0.5% da receita 

arrecadada se destine a viabilizar a criação de um fundo de Emergência Municipal, para acudir a situações 

graves de carência económico-social. 

Votaram contra a Senhora Vereadora e o Senhor Vereador eleitos pela Coragem de Mudar, apresentando 

declaração de voto do seguinte teor:

 “Tendo em conta:

1. Que a actual situação económica do País é particularmente dura para o frágil tecido empresarial do 

concelho de Valongo, constituído, na sua maioria, por pequenas e médias empresas;

2. Que a Câmara deve, não só ser sensível aos problemas vividos pelas empresas do concelho como 

também  criar  condições  de  competitividade,  face  aos  concelhos  vizinhos,  para  a  fixação  de  novas 

empresas;

3.  Que  a  opção  das  empresas  na  fixação  num  concelho  ou  outro  depende,  em grande  parte,  dos 

incentivos de vária natureza que lhes são proporcionados para essa fixação;

4. Que o único meio legal que o Município tem de atender às dificuldades das empresas sedeadas no 

Concelho e, por essa via, tentar auxiliar na sua manutenção em actividade e, assim, preservar os postos 

de trabalho existentes, é desonerar nos tributos;

5. Que se justificaria um sinal de compreensão e de esforço, ainda que simbólico, consubstanciado numa 

redução da taxa de Derrama a aplicar, razão pela qual os aqui signatários propuseram uma redução da 

taxa para 1,2%;

Os Vereadores eleitos pela “Coragem de Mudar” votam contra a proposta apresentada de fixação da taxa 

da Derrama em 1,5% sobre a matéria colectável em sede do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas (IRC) a cobrar  em 2010 no Município de Valongo, sem que tal  votação signifique estarem 

contra a afectação de um terço da taxa vir a ser aplicada a um Fundo de Socorro Social, como votado.

1.6 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS A APLICAR AOS RENDIMENTOS DO ANO 2010

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a Informação n.º 30/DF/2009, de 05-11-2009, 

que se transcreve:

“ A alínea c) do n.º 1 do art.º 19º da Lei das Finanças Locais (LFL - Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), 

estabelece que o Município tem direito a uma participação variável no Imposto sobre o Rendimento das 
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Pessoas Singulares (IRS), dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, 

calculada sobre a respectiva colecta líquida das deduções previstas no n.º 1 do art.º 78º do Código do 

IRS.

O n.º 1 do art.º 20º da LFL refere que a participação variável poderá ir até ao máximo de 5%, sendo que o 

n.º 2 do mesmo artigo dispõe que a participação depende de deliberação da Assembleia Municipal sobre a 

percentagem de IRS pretendida pela Autarquia e que a mesma deverá ser comunicada por via electrónica 

pela respectiva Câmara Municipal à Direcção Geral dos Impostos, até 31 de Dezembro do ano anterior 

àquele a que respeitam os rendimentos.

Deste modo, a taxa a incidir sobre os rendimentos de 2010, que corresponderá à receita a arrecadar em 

2011, terá de ser fixada e posteriormente comunicada até 31 de Dezembro de 2009.

O n.º 3 do mesmo artigo refere que a ausência de comunicação ou a sua recepção para além do prazo 

estabelecido  equivale  à  falta  de  deliberação,  sendo  que  será  assumido  que  o  Município  manterá  a 

participação em 5% do IRS.

No caso em que a percentagem deliberada pela Assembleia Municipal seja inferior à taxa máxima definida 

no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a colecta líquida é considerado como dedução à colecta de 

IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que 

respeita  a  participação  variável,  desde  que  a  respectiva  liquidação  tenha  sido  feita  com  base  em 

declaração apresentada dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes, conforme disposto no 

n.º 4.

Levando  em  conta  a  consolidação  orçamental  e  na  senda  da  estabilização  ao  nível  orçamental  e 

financeiro, não pode o Município prescindir de uma parcela da taxa em apreço, visto que a redução da 

mesma implicaria um decréscimo das receitas a arrecadar no futuro, sendo que os beneficiados serão o 

grupo restrito dos contribuintes que pagam taxas máximas.

Por outro lado, o fraco crescimento das receitas aliado à evolução das despesas, factos inerentes à actual 

conjuntura e às condicionantes externas fora do controlo e alcance do Município, têm originado que alguns 

investimentos  e  actividades  sejam  preteridos  para  segundo  plano,  embora  seja  reconhecida  a  sua 

pertinência e importância.

Nestes termos e tal como no ano transacto, propõe-se a fixação da taxa de 5% como participação variável 

no IRS, a incidir sobre os rendimentos de 2010.”

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.”

Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais.

Analisado devidamente o referido documento, foi deliberado por maioria propor à Assembleia Municipal a 

fixação da taxa de 5%, relativa à participação variável no IRS, a aplicar aos rendimentos de 2010, nos 

termos da alínea h) do n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.

Abstiveram-se os Senhores Vereadores e a Senhora Vereadora do Partido Socialista.
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1.7 - FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA VIGORAR NO ANO 

2010

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a Informação n.º 32/DF/2009, de 05-11-2009, 

que se transcreve:

-“ A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas – veio permitir às Autarquias 

a possibilidade de cobrar uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), como contrapartida dos 

direitos e encargos relativos à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e 

demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis 

ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do Município.

Segundo o n.º 2 do art.º 106º da supra mencionada Lei, a TMDP é calculada com base na aplicação de 

um percentual sobre cada factura emitida pelas empresas correspondentes, para todos os clientes finais 

do Município e deve ser aprovada, anualmente, até 31 de Dezembro do ano anterior a que se destina a 

sua vigência, sendo que não pode ultrapassar os 0,25%.

 A cobrança e entrega mensal às Autarquias das receitas provenientes da aplicação da TMDP bem como 

todos os procedimentos a adoptar pelas empresas prestadoras dos serviços mencionados estão definidos 

no Regulamento n.º 38/2004, publicado na II Série do Diário da República, n.º 230, de 29 de Setembro.

Pretende-se  que os  recursos  da Autarquia  sejam rentabilizados  ao máximo de forma a garantir  uma 

eficiente performance orçamental  e financeira  da Autarquia.  Deste modo,  detendo o Município  toda a 

legitimidade para proceder à fixação da taxa em apreço, propõe-se, salvo melhor opinião, que seja fixado 

o percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar no ano 2010.”

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.”

Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais”.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que os eleitos pela Coragem de Mudar 

votariam contra a proposta, uma vez que a mesma oneraria os munícipes de Valongo. Disse que votariam 

contra,   não  porque  a   Câmara  não  tivesse  legitimidade  para  propor  aquela   taxa,  mas  porque  as 

empresas prestadoras do serviço fariam repercutir o custo no consumidor final.

Foi deliberado, por maioria, reprovar a proposta de fixação de Taxa Municipal de Direito de Passagem, 

para vigor em 2010, em 0,25%.

Votaram contra  os  Senhores  Vereadores  e  a  Senhora  Vereadora  do  Partido  Socialista  e  a  Senhora 

Vereadora e o Senhor Vereador eleitos pela “Coragem de Mudar”.

Pelos Senhores Vereadores eleitos pela Coragem de Mudar foi apresentada a seguinte declaração de 

voto:

“Perante a proposta apresentada ao Executivo de Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

(TMDP) para vigorar  no ano 2010,  e considerando que a fixação dessa taxa,  ainda que legítima,  irá 

redundar num agravamento do preço da prestação dos serviços, já que as empresas farão repercutir esse 
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custo no consumidor final, os munícipes de Valongo, os Vereadores eleitos pelo Movimento Independente 

“Coragem de Mudar”, votam contra a referida proposta.”

1.8-CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUA , ELECTRICIDADE E SANEAMENTO (SMAES)

Por proposta do Exm.º Senhor Presidente da Câmara ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foi deliberado por  maioria e por escrutínio secreto nomear o Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água, Electricidade e Saneamento constituído pelos seguintes elementos: 

PRESIDENTE

Dr. Arnaldo Pinto Soares. 

VOGAIS 

Serafim Manuel Pontes Vieira.

José Marques Craveiro.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que o Conselho de Administração 

dos SMAES teria de se manter, uma vez que era obrigatório haver um órgão fiscalizador da actividade da 

empresa.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que registava a redução do Conselho 

de  Administração  dos  SMAES  para  três  elementos,  entendendo,  no  entanto,  que  deveriam  ser 

apresentados os currícula dos membros indicados.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que era proposto manter dois 

membros  que  faziam parte  do  anterior  Conselho  de  Administração,  sendo  proposta  a  nomeação  do 

Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares.

A proposta foi aprovada por maioria, com 4 votos a favor, 3 brancos e 2 contra.

1.9-CONSTITUIÇÃO  DO  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA  VALLIS  HABITA-  EMPRESA 

MUNICIPAL  DE  GESTÃO  DE  EMPREENDIMENTOS  HABITACIONAIS  DO  CONCELHO  DE 

VALONGO, E.M.

Por proposta do Senhor Presidente da Câmara e ao abrigo do disposto na alínea i) do nº 1 do artº. 64 da 

Lei  nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei  nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi 

deliberado, por maioria  e por escrutínio secreto, nomear o Conselho de Administração da VALLIS HABITA 

– Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais do Concelho de Valongo, E.M. que 

passará a ser constituída por:

PRESIDENTE

Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar. 
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VOGAIS 

Dr.ª Cecília de Sousa Rocha e Rua. 

Dr.ª Maria João Sousa Moreira. 

Mais se informa que, por decisão do Senhor Presidente da Câmara, o Presidente do Conselho de 

Administração exerce as suas funções sem qualquer tipo de remuneração. 

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que não estava em causa o curriculum 

do Senhor Vereador, mas sim os currícula das duas senhoras que eram propostas para integrarem aquele 

Órgão, uma vez que não se percebia quais tinham sido os critérios de escolha.

Interveio  o  Senhor  Presidente  da Câmara,  Dr.  Fernando Melo,  dizendo que  uma das  Senhoras era 

economista,  tendo  integrado  o  anterior  Conselho  de  Administração  da  empresa,  e  que  a  outra  era 

socióloga, tendo sido entendido propôr a sua nomeação, uma vez que a Vallis Habita actuava no âmbito 

social.

A proposta foi aprovada por maioria, com 4 votos a favor e 5 votos em branco.

1.10 - CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE 

ESPINHO, GONDOMAR, MAIA, MATOSINHOS, PORTO, PÓVOA DE VARZIM,  VALONGO E 

VILA DO CONDE – LIPOR PARA O QUADRIÉNIO DE 2009/2013

Por  proposta  do  Senhor  Presidente  foi  deliberado,  por  maioria  e  por  escrutínio  secreto  designar  os 

Senhores Vereadores, Dr. Arnaldo Pinto Soares e Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar para, com o Senhor 

Presidente da Câmara, integrarem a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde – LIPOR, nos termos do 

art.º 11º dos respectivos estatutos.

Para efeitos nos números um e dois do art.º 15º dos mesmos estatutos foi ainda deliberado, por maioria, 

indigitar como representante nominal de voto o Senhor Presidente da Câmara e como primeiro e segundo 

substituto,  respectivamente,  os  Senhores  Vereadores,  Dr.  Arnaldo  Pinto  Soares  e  Dr.  João  Paulo 

Rodrigues Baltazar.    

A proposta foi aprovada com 4 votos a favor e 5 votos em branco. 

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, propondo que a Câmara se fizesse representar 

pelo Senhor Presidente da Câmara e por um elemento das restantes forças políticas representadas no 

executivo, uma vez que o Órgão era constituído por três forças políticas.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  dizendo que o Presidente da Câmara 

integrava a Assembleia Intermunicipal e que os restantes membros, em regra,  eram  Vereadores.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  José  Pedro  Panzina,  propondo  que  das  deliberações  de  Câmara 

constasse a identificação do autor da informação.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  dizendo que normalmente, o autor da 

informação era o dirigente do serviço e que na deliberação era sempre referido o Departamento onde era 

elaborada a informação.
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Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que nas informações havia vários intervenientes 

e que nem sempre o autor da informação era o Director do Departamento, razão pela qual poderia ser 

colocado na deliberação o autor da informação.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a constar foi encerrado a reunião quando eram doze horas. Para constar se lavrou a 

presente acta, que vai ser devidamente aprovada e assinada por mim, Directora do Departamento de 

Administração Geral e Modernização Administrativa, Helena Justa Ferreira Moreira de Oliveira.
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