MUNICfPI -

DELIBERACAO

5.2 - PRO POST A DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA - "lsenc;ao do IMT" Aprova~ao.

A Camara Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta do Sr. Presidente da
Camara Municipal de 20 de julho de 2016. Mais deliberou por maioria rcmcter a
proposta

a aprecia9.ao c aprova9ao da Assembleia Municipal para efeitos de pronuncia

nos tennos do disposto na alinca c) c c) do n.0 I do artigo 25° da Lei

11.

0

75/2013, de 12

de setembro, a fim de ser emitido o parecer vinculativo a que se refere o n. 0 4 do artigo
10.0 do CIMT, para reconhecimento do beneficia fiscal de isen<;:ao de IMT, nos tcrmos
da alinea h) do ru1. 0 6° do CIMT.

Reuniao de Camara Municipal de 01 de agosto de 2016.
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PRO POSTA
A 12 de julho de 2016, a Quinta da Lagoeira - lnvestimentos, S.A., empresa que int'Pf:l.r.a---rruniverso do grupo Predilethes, apresentou uma proposta de aquisic;ao do
Iugar de Sabadao, da Freguesia de Arcoz:elo, inscrito na matriz

' · rustico site no

1al rustica sob o art.!! 478, e

descrlto na Conservat6rla do Reglsto Predial de Ponte de Lima sob o n.!:! 150, registado a favor
do Municipio de Ponte de Lima pela AP. n.2 4 de 2005/04/19, com uma area total de 15 680m2.
Com a presente proposta a empresa pretende no ~mbito do seu plano estrategico recentemente
delineado, entrar numa nova area de neg6cio, integrando verticalmente diferentes atividades
da filelra da constru~ao civil, dlnamlzando urn projeto de investimentos que se consubstancia,
de entre outros, pela instala~ao de uma central de produ~ao de betuminoso, respetlvo pavllhao
de armazenamento e escrlt6rios.
Na execuc;ao daquele plano estrategico delineado, a empresa ja criou no ano de 2016, 19 postos
de trabalho diretos, prevendo crlar mais 12 com a concretizac;ao do projeto visado com a
aquisic;ao do predio objeto de proposta.
Sollcitou alnda ao Municfplo de Ponte de Lima o reconhecimento da isen!;ao de IMT, nos termos
da alinea h) do art.2 62 do CIMT referente

a aquisic;ao do predlo rustlco aclma identificando

tendo em conta os considerandos referidos anteriormente.
~ da competencia da Camara Municipal, depols de analisar o assunto, e, em cumprimento do

disposto na alinea c) e e) do n.2 1 do artigo 252 do Anexo I
propor

aLei n.2 75/2013, de 12 de setembro,

a Assemblela Municipal, 6rgao com compet~ncia para o reconhecimento de beneffcios

em materia de impastos municipais, a emissao de parecer vinculativo, a que se refere o n.Q 4 do
artigo 10.2 do CIMT, para reconhecimento do beneficia fiscal de isen~ao de IMT, nos termos e
para os efeitos do disposto nos n.2s 2 e 9 do artigo 16.2 da Lei
relatlvamente

n.2 73/2013, de 3 de setembro,

a aquisl~ao, par parte da empresa "Quinta da Lagoeira -

lnvestimentos, S.A.", do

predio rustico sito no Iugar de Sabadao, da Freguesla de Arcozelo, lnscrito na matriz predial
rustica sob o art.!:! 478, e descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o
n.e 150, registado a favor do Municipio de Ponte de Lima pela AP. n.!! 4 de 2005/04/19, com
uma area total de 15 680m2.
Posto isto PROPONHO QUE A Camara Municipal dellbere aprovar a proposta, devendo a mesma
ser remetida

a Assembleia Municipal para efeitos de pronuncia nos termos do disposto na alfnea

c) e e) do n.2 1 do artigo 252 da Lei n.S! 75/2013, de 12 de setembro, a fim de ser emitido o
parecer vinculativo a que se refere o n.2 4 do artigo 10.!! do CIMT, para reconhecimento do
beneficia fiscal de isen~fJo de IMT, nos termos da alinea h) do art.2 62 do CIMT.
Pac;os do Concelho de Ponte de Lima, 20 de julho de 2016,

o Presidente da C~mara Municipal,

Victor Mendes (Eng.!!)
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