
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 15 DE SETEMBRO DE 2010 

 

Nº 2 /2010 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente.  

VEREADORES PRESENTES: Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Presidente Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, e 

Vereadora Maria José Fernandes Lacerda.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 11 horas.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

PROPOSTA  

FIXAÇÃO DE TAXA  

PARA 2011 -  DERRAMA  

240 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  

“Nos termos do artigo 14º da Lei n.º 2/07, de 15 de Janeiro - Lei das Finanças Locais, “os 

municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite 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” que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola;  

1- Considerando que o Município irá manter os investimentos projectados e definidos em 

termos de reabilitação e valorização urbana, que naturalmente irão potenciar e 

promover a atractividade e competitividade do tecido urbano e comercial;  

2- Considerando que este imposto incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;  

3- Considerando que durante o ano em curso e na sequência do Plano de Estabilidade e 

Crescimento foram reduzidas as transferências do Orçamento de Estado, assim como 

anulada a capacidade de endividamento disponível;  



 

4- Considerando que o Município necessita de arrecadar receita que permitam 

manutenção do plano de investimentos definido.  

Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64º do Decreto – 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

e para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 2 do artigo 53º do mesmo diploma, delibere 

submeter à Assembleia Municipal, o lançamento em 2010 da seguinte Derrama, ao abrigo do 

artigo 14º da Lei n.º 2/07, de 15 de Janeiro:  

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

Pessoas Colectivas (I.R.C.)”.  

-1,25% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de  Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (I.R.C.)” para sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 

anterior inferior a 150 000 €.   

 

Discutida a proposta, os Vereadores do PS apresentaram uma proposta de alteração com os 

seguintes considerandos:  

“ Considerando:  

1-Que a derrama constitui um imposto extraordinário criado pela autarquia, que tem vindo a 

confirmar-se ano após ano, como uma significativa fonte de receita, essencialmente 

proveniente das grandes empresas que laboram no nosso concelho.  

2-Que a grande maioria das empresas da Régua são micro e pequenas empresas, que 

atravessam grandes dificuldades económico-financeiras.  

3-Que a legislação actual permite a diferenciação na colecta, entre empresas que têm um lucro 

tributável acima de 150 000 euros e aquelas que têm um lucro tributável abaixo desse 

montante, cabendo às autarquias, caso se decidam pela criação da Derrama, a fixação duma 

taxa até 1,5 % às empresas com lucro tributável abaixo daquele montante. 

Propomos:  

a) A aplicação para este ano de uma derrama, com uma taxa de 1,5 % para lucros tributáveis 

de empresas acima dos 150 000 euros e 0% para empresas com lucro tributável abaixo 

daquele montante”.  

A proposta de alteração foi recusada por maioria com 3 votos contra dos Vereadores do PSD.  

Posta a proposta inicial à votação, a mesma foi aprovada por maioria, com 3 votos favoráveis 

dos Vereadores do PSD e 2 votos contra dos Vereadores do PS.  

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:  

“ O Partido Socialista lamenta que mais uma vez, e à semelhança do ano transacto, não seja 

possível aprovar uma taxa para a derrama, que possa ir ao encontro dos interesses dos 

cidadãos e das pequenas empresas do nosso concelho.  

Perante a proposta do PSD de taxar em 1,25 % o lucro das empresas com lucro tributável 

abaixo dos 150 000 euros, consideramos que seria muito mais justo, manter a aplicação duma 

taxa de 1,5 % sobre as empresas com mais de 150 000 euros de lucros tributáveis, e isentar 

todas as outras. Manter-se-ia a colecta proveniente das grandes empresas nacionais que 



 

laboram no concelho, e pouparíamos esse esforço financeiro às pequenas empresas locais, 

presentemente a atravessar dificuldades económicas.  

Virá a propósito referir que, em termos comparativos com todos os outros concelhos do Distrito 

de Vila Real, os cidadãos da Régua e as suas empresas, são os que têm a carga fiscal mais 

agravada, e aqueles que mais poderiam beneficiar com uma política autárquica amiga dos 

cidadãos, das famílias e das empresas.  

Por todas estas razões o Partido Socialista vota contra a proposta da maioria PSD”.  

Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:  

“Votamos favoravelmente a proposta aqui apresentada assente nos seguintes pontos: 

1. Competitividade e atractividade - o nosso concelho tem claramente de manter a 

estratégia definida no mandato anterior, ou seja a de criar condições para que sejamos 

um concelho atractivo e competitivo e isso faz-se proporcionando uma melhor 

qualidade de vida aos nossos munícipes e a todos os que se deslocam a Peso da 

Régua;  

2. Investimento – a Autarquia tem neste momento um elevado conjunto de equipamentos 

em construção, tem em curso a requalificação urbana, assim como a requalificação de 

toda a rede viária que naturalmente darão uma nova imagem de modernidade, 

qualidade e inovação a todo o tecido urbano;  

 

3. A diminuição deste imposto resultaria numa dupla fragilidade para as finanças do 

município por um lado seria a diminuição da receita e por outro a diminuição da 

capacidade de endividamento;  

4. Os empresários mais do que eventuais sinais que pouca influência tem nos seus 

resultados financeiros, necessitam que o nosso concelho seja cada vez mais uma 

referência na região, no País e no mundo;  

5. Seriedade e responsabilidade em função do exposto e da enorme exigência financeira 

que o município está a ter e que será acrescida nos próximos tempos naturalmente que 

terão de existir receitas que possam ajudar a cumprir os objectivos estabelecidos e que 

os reguenses ambicionam, desejam e que há muito merecem.  

Torna-se necessário ficar aqui bem claro que nos últimos cinco e agora vamos para 6 

anos nunca este executivo onerou os munícipes com impostos acrescidos como 

aconteceu nos últimos oitos anos do mandato de gestão socialista como os resultados 

que todos nós constatamos. 

 

PROPOSTA 

FIXAÇÃO DE TAXA  

PARA 2011 – IRS – IMPOSTO SOBRE  

O RENDIMENTO DAS PESSOAS 

SINGULARES 

241 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  



 

“ De acordo com o estipulado no n.º 1 do art. 20º da Lei das Finanças Locais “os Municípios 

tem direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicilio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva colecta liquida das deduções previstas no 

n.º 1 do art. 78º do código do IRS.”  

1- Considerando que da colecta líquida das deduções previstas no nº1 do artigo 78º do 

código de IRS o Município só tem a possibilidade de arrecadar 5%, sendo os restantes 

95% arrecadados pelo Estado;  

2- Considerando que este imposto tem impacto nos escalões de IRS com rendimentos 

mais elevados;  

3- Considerando que no ano em curso o município sofreu uma redução de cerca de 5% 

nas verbas previstas no Orçamento de Estado, com impacto muito negativo no 

Orçamento Municipal.  

Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº. 6 do artigo 64º do Decreto – 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

e para os efeitos previstos na alínea h) do nº. 2 do artigo 53º do mesmo diploma, delibere 

submeter à Assembleia Municipal para aprovação, a fixação para o ano de 2011 de uma 

participação no I.R.S., ao abrigo do artigo 20º da Lei nº. 2/07, de 15 de Janeiro, de:  

5% sobre a Colecta Liquida do I.R.S.”.  

Discutida a proposta, os Vereadores do PS apresentaram uma proposta de alteração com os 

seguintes considerandos:  

“ Considerando:  

1- A existência de um número significativo de pessoas que trabalham na Régua e habitam 

em Vila Real e Lamego.  

2- A nova dinâmica promovida pela auto-estrada A24, a oferta mais diferenciada em 

serviços académico por parte daquelas duas cidades, bem como a polarização a que 

se vai assistindo em algumas valências, naquelas duas urbes do eixo.  

3- Que uma política autárquica moderna que saiba utilizar adequadamente as 

ferramentas que a nova lei das Finanças Locais coloca ao seu dispor, deverá investir 

na capacidade competitividade da cidade e na atracção de novos residentes e de 

investidores.  

4- Que estando o nosso concelho a perder população e emprego, numa altura em que o 

comércio e a actividade económica enfrenta dificuldades, no momento em que as 

famílias têm problemas de cumprimento dos seus compromissos bancários 

relacionados com aquisição de casa própria, e ainda no seguimento de um significativo 

aumento de verbas transferidas pela administração central, faz todo o sentido 

aproveitar os instrumentos legislativos ao dispor, e atenuar os impostos dos cidadãos e 

das famílias.  

Propomos:  



 

-Que a autarquia abdique da totalidade dos 5% a que tem direito com a aplicação da Lei das 

Finanças Locais, em benefício dos cidadãos reguenses, contribuinte do IRS”.  

A proposta de alteração foi recusada por maioria com 3 votos contra dos Vereadores do PSD .  

Posta a proposta inicial à votação, a mesma foi aprovada por maioria, com 3 votos favoráveis 

dos Vereadores do PSD e 2 votos contra dos Vereadores do PS.  

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:  

“Relativamente ao Imposto sobre os Rendimentos Singulares (IRS), a nova Lei das Finanças 

Locais concede às autarquias, a possibilidade de decidirem sobre a sua participação variável 

de 5% neste imposto cobrado aos munícipes do concelho. Assim, entre os 0 e os 5% do IRS, a 

Câmara decidiu aplicar a taxa máxima, arrecadando o máximo do imposto, os 5%, não 

cedendo qualquer percentagem aos seus munícipes.  

Preferíamos que, em tempos de diminuição do rendimento disponível dos contribuintes, fosse 

dado aos que vivem, e aos que gostavam de viver na Régua, um sinal de que é bom ser 

reguense. Prescindir dos 5% do IRS seria um elemento mais a acrescentar àquilo que nos 

valoriza em comparação com as cidades vizinhas e um atractivo importante na fixação de 

novos residentes.  

Não podemos concordar com a proposta do PSD. Ela nada traz de novo ao que já era dantes e 

não foi para tudo permanecer na mesma que o legislador deu aos municípios esta opção. A 

nossa sugestão constituiria uma esperança na melhoria da qualidade de vida da classe média 

reguense.  

Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:  

“A lei de finanças locais aprovada em 2007 considerou a possibilidade de os municípios 

poderem baixar o valor sobre a colecta líquida em 5%, valor este que feitas as contas só 

contempla famílias com rendimentos consideráveis em relação à média nacional. 

No entanto convém frisar que esta novidade na lei é efectuada não como um suplemento nas 

receitas municipais mas como fazendo parte das receitas anteriormente recebidas, só que 

divididas por outras rubricas.  

Em função dos valores apresentados e dos estudos efectuados ninguém, repito ninguém 

decide o local onde vai residir em função de 5% do valor da colecta, as decisões incidem 

principalmente na qualidade de vida que os concelhos oferecem, na qualidade da educação 

para os seus filhos, nas ofertas complementares a nível desportivo, cultural e recreativo e sem 

dúvida alguma Peso da Régua caminha claramente para poder ter condições de atractividade e 

competitividade na região, em função do exposto votamos favoravelmente. 

 

PROPOSTA 

FIXAÇÃO DE TAXA PARA 2011  

IMI – IMPOSTO MUNICIPAL  

SOBRE IMÓVEIS 

242 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  



 

“ De acordo com a alínea a) do art. 10º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro e com o artigo 1º do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 

12 de Novembro, o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor tributável dos 

prédios rústicos e urbanos situados no território português, constituindo receita dos municípios 

onde os mesmos se encontram situados;  

1 – Considerando a necessidade de manter a arrecadação de receitas que permitam o 

financiamento dos projectos assumidos por este executivo e de enorme necessidade para o 

Concelho e para os Reguenses;  

2 – Considerando que os prazos de isenção do imposto foi alargado de seis para oito anos 

para imóveis com valor patrimonial tributário até 157.500 euros e de três para quatro anos para 

os que estão avaliados entre 157.500 e 236.250 euros.  

Proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo das 

disposições conjugadas da alínea a) do art.º 10º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, da alínea 

a), do n.º 6 do artigo 64º e da alínea f) do n.º 2 do artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para aprovação por este 

órgão deliberativo, a fixação das taxas do imposto Municipal sobre imóveis ao abrigo do n.º 5 

do art.º 112º do Decreto – Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro, para vigorarem em 2011:  

a) 0,7% para os prédios urbanos contemplados na alínea b) do n.º 1 do artigo 112º do 

CIMI;  

b) 0,4% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º 1 do artigo 112º do 

mesmo código”.  

Discutida a proposta, os Vereadores do PS apresentaram uma proposta de alteração com os 

seguintes considerandos:  

“ Considerando:  

1 – A existência de um aumento da colecta de IMI resultante das novas avaliações.  

2 – As dificuldades económicas porque passam sectores importantes da população.  

3 – A existência duma significativa diferença de matéria colectável entre os prédios antigos e 

os prédios mais novos, recentemente sujeitos a avaliação.  

4 – A existência de um número significativo de prédios devolutos e em mau estado de 

conservação no nosso concelho.  

5 – Que é cada vez mais necessário adoptar uma política autárquica com preocupações 

sociais e ao mesmo tempo incentivar a recuperação de prédios em processo de degradação.  

6 – Que a cidade da Régua, cada vez mais orientada para a vertente turística, necessita de 

requalificar o seu parque habitacional, de molde a, por um lado, fixar mais residentes no seu 

miolo urbano, e por outro, embelezar as suas principais ruas históricas.  

Propomos:  

a) A fixação de uma taxa de IMI de 0,6 % para prédios antigos, e uma taxa de 0,3% para 

os prédios com avaliação actualizada.  

b) Uma minoração de 30% de IMI para os prédios degradados, que beneficiem de 

intervenção de reabilitação”.  



 

A proposta de alteração foi recusada por maioria com 3 votos contra dos Vereadores do PSD.  

Posta a proposta inicial à votação, a mesma foi aprovada por maioria, com 3 votos favoráveis 

dos Vereadores do PSD e 2 votos contra dos Vereadores do PS.  

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:  

Relativamente ao IMI, reconhecemos a sua importância na obtenção de receitas que 

contribuam para um bom equilíbrio económico-financeiro da autarquia, mas consideramos 

também que o aumento de verbas transferidas pelo governo para a nossa Câmara , desde 

2007, bem como o aumento da colecta de IMI resultante das novas avaliações, deveria levar a 

actual maioria, caso tivesse sensibilidade social, e uma visão realista e justa da sociedade, a 

optar por taxas mais amigas dos reguenses e da actividade económica do concelho.  

Por outro lado, a constatação de um número significativo de pessoas que trabalham na Régua 

e residem nas cidades vizinhas, de Lamego e Vila Real, a nova dinâmica resultante da auto-

estrada A24, a oferta de serviços mais diferenciados na área académica, nessas mesmas 

cidades, deveria levar a nossa autarquia a desenvolver uma política de atracção de novos 

residentes, uma política que fizesse da Régua uma cidade mais competitiva para moradores e 

investidores.  

O PS propôs uma taxa de 0,6 % de IMI para os prédios com avaliação antiga, e uma taxa de 

0,3 % para os prédios com novas avaliações. O PSD rejeitou.  

Entendem os autarcas do Partido Socialista que estando o nosso concelho a perder população 

e emprego, numa altura em que o comércio e a actividade económica enfrenta dificuldades, no 

momento em que as famílias enfrentam problemas no cumprimento dos seus compromissos 

bancários, e ainda no seguimento de um aumento de verbas entradas na Câmara, fazia todo o 

sentido aproveitar os instrumentos legislativos ao dispor, e atenuar os impostos dos cidadãos e 

das famílias.  

Por isso e em consequência, votamos contra.  

Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:  

“Considerando que a receita deste imposto é indispensável para o financiamento e 

concretização dos projectos assumidos por este executivo, que já se encontram em curso, 

servindo também para garantir a manutenção do nível de capacidade de endividamento 

municipal, e por outro lado, o Município na medida das suas responsabilidades e possibilidades 

deve tomar medidas de equidade fiscal;  

Considerando que as taxas em Peso da Régua já tinham sido ajustadas muito antes de o 

governo tomar a decisão de as baixar, ajustando de forma a permitir um valor receita 

semelhante ao arrecadado anteriormente.  

Considerando que se verificou um alargamento do prazo de isenção pelo que a receita tenderá 

a manter-se no nível do ano anterior, votamos favoravelmente as taxas aqui apresentadas”.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


