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2.3 - ISENCAO IMT PARA APOIO A INVESTIMENTO REALIZADO NOS
POLOS INDUSTRIAlS DA GEMIEIRA E QUEIJADA - APROVA(AO. A

Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<rao do
Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a isen<rao IMT para apoio a investimento
realizado nos Polos Industriais da Gemieira e Queijada. Mais deliberou por maioria com
seis votos a favor e uma

absten~tfio

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter

a

aprecia9ao e aprovayao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana
apresentou declara9a.o de voto, que se anexa

a presente ata, como documento numero

quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma.

ReunHio Extraordimiria de Camara Municipal de 18 de abril de 2016.

A CHEFE DE DIVISAO/DAF,

Sofia Velho/Dra.
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Memoranda

Pen:

Camara Municipal

De:

Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima

Data:

06/04/2016

Assunto: lsenc;ao IMT para apoio a investimento realizado nos P61os Industrials da Gemieira e da
Queijada

0 Municipio consciente da necessidade de criar condi¢es de maior atratividade para a
localizayao de empresas no concelho entende refor93r algumas das medidas tomadas
relativamente aos beneficios fiscais municipals.

Ao abrigo do estipulado na alinea b) no n.0 3 art. 0 43. 0 do EBF (Estatuto do Beneffcios Fiscais),
relativo aos beneficios fiscais

a interioridade, que previa a isenc;ao do pagamento de IMT (Impasto

Municipal sabre as Transmissaes Onerosas de lm6veis) na aquistc;ao de predios ou fra¢es
aut6nomas de predios urbanos desde que situados nas areas beneficiarias e desde que afetos
duradouramente as atMdades das empresas, o Municipio concedia essa possibilidade para a
aquisic;So de lotes nos P61os lndustrias e Empresariais do concelho.

0 art. 0 43.0 foi entretanto revogado pelo art.0 146.0 da Lei n.0 64-B/2011 , de 30 de Dezembro,
retirando essa possibilidade e esse fator de atratividade que, mesmo sendo essa uma receita da
qual a autarquia alxJicava, era possivel manter em prol da instalac;So de novas empresas e do
crescimento econ6mico do concelho, sendo praticavel gra93s

a

boa situac;ao flnanceira do

Municipio.

0

Or~mento de Estado de 2016 (Lei n.0

7- A/2016 de 30 de maryo) atraves do Artigo 195.0

procede ao Aditamento ao C6digo Fiscal do lnvestimento (CFI), permitindo aos 6rgao municipals
conforme o artigo 23 . 0~A, conceder isen¢es totals ou parciais de IMT para apoio a investimentos
realizados na area do municfpio.

Assim enos termos previstos n.o 2 do artigo 16.0 da Lei n.0 73/2013, de 3 de setembro, apresento
a Camara Municipal para posterior submissAo
pagamento do IMT para as empresas na

a Assembleia Municipal a proposta de isen~Ao do
aquisi~o

de pr8dios ou

fra~6es

aut6nomas de

predios urbanos, localizados nos P61os Empresarias da Gemieira e da Queijada.
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o

investimento realizado pelo Municipio nos P61os Empresaliais e lndustriais pressup6e o

ordenamento da atividade industrial, mas teve como principal objetivo a cria<;So de condi¢es
infraestruturais, de efici~nda coletlva e de acessibilidade atrativas para a localiza<;So de novas
empresas no concelho na perspetiva do desejado desenvolvimento econ6mico e cria~o de
emprego.

0 valor total de IMT que previsivelmente o Municipio poderia arrecadar na possibilidade de vend a
de todos os Iotas atualmente disponfveis nos P61os Industrials da Queijada e da Gemieira. seria de
aproximadamente 1 05.626,00€, tendo em conta a taxa de IMT de 6,5% e o valor atualmente
praticado na venda dos terrenos em causa.

De acordo como n.0 3 do artigo 16.0 da Lei n.0 7312013, de 3 de setembro. os beneflcios fiscais
agora em causa nao podem ser concedidos por mais de cinco anos. sendo possfvel a sua
renovayao por uma vez com igual limite temporal.

Fora das areas empresariais mencionadas, a Camara Municipal poden3 ainda vir a propor

a

Assembleia casuisticamente, de modo nominativo e de fonna devidamente fundamentada, a
isen~Elo

ou reduyao do pagamento do IMT para investimentos empresariais considerados de

manifesto interesse estrategico para o desenvolvimento econ6mico e criayao de emprego no
concelho.

Assim, apesar de esta decisao representar urn esforyo financeiro significativo para a autarquia,
entendemos que os beneffcios que daf poderiio advir sao consideravelmente mais importantes
para a concretizayao da estrategia de desenvotvimento que temos vindo a prosseguir para Ponte
de Lima.

0 Presidente da Camara Municipal

======--

~-r;:-

Vidor Mendes (Eng.0 )
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MDVIMENTO 51

DECLARACAO DE VOTO

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vern , no exercicio
das suas fun<;6es, declarar o seu voto de absten<;ao, no ~mbito do ponto .o.~..:?_,_. ...~,=,_ __ _ __
com os fundamentos e considerandos seguintes:

1- Considerando que defendemos,ha muitos anos ,a redu<;ao das taxas ao minima legal;
, t:=~
1

2 - Considerando, finalmente, a jun<;ao, ainda que parcial, do respective documento para
sustentar a decisao em causa;
3 - Considerando que a isenyao de IMT nos parques

industriais~uma

medida potencialmente

positiva;
4 - Considerando, porem, a ausencia de igualdade de tratamento no que se refere a outras
areas para o efeito, designadamente pelas 51 freguesias do concelho, que ficarao na
discricionariedade da CM avaliar "casuisticamente, de modo nominative";
5 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv€mcia de todos os agentes
autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr.: on;amento participative e
participa«;ao de ideias;
6 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de
imposi<;ao e nao de dialogo construtivo;
7 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de

exist~ncia,

nos

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do
principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes;
8 - Considerando a "desnecessidade" de alguns pontos/pedidos, na esteira da pedagogia do
serviQo e nao na esteira da pedagogia da

subservi~ncia.

Face ao expendido, em coerencia democratica e com

mundivid~ncia

diferente de considerar o

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenQao.
Ponte de Lima, 18 de Abril de 2016,
0 Vereador do Movimento 51,

(Fil~ ~a~rra)-
I
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