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Reunião Ordinária de Câmara de 07/09/2015 

 

Deliberação Nº 241/2015: Lançamento de Derrama para efeitos de liquidação 

e cobrança em 2016 

Presente a informação nº 6978/2015 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer 

parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor 

dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos vereadores do PS e o voto de qualidade a favor 

do Presidente da Câmara, solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea d) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da 

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, para lançamento de derrama sobre o 

lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

coletivas (IRC), de 1,5%, nos termos do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de 

Setembro (regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). Os 

Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do 

Partido Socialista votaram contra a definição de taxas de IMI 2015 para efeitos de 

liquidação e cobrança em 2016, o lançamento da Derrama para o concelho de Espinho 

para efeitos de liquidação e cobrança em 2016 e a participação variável no IRS para  

2016, por considerarem que é da única e exclusiva responsabilidade do atual executivo 

a situação de desequilíbrio das nossas contas municipais entre os relat órios e contas de 

2010 e 2012 e que nos levou a termos que aceder ao Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL) – Programa 1 e este pressupõe que estes impostos estejam 

dimensionadas na sua maior taxa. O território, (as pessoas e os seus bens), sofrem 

com o facto do atual executivo não ter o dinamismo necessário para executar medidas 

que possam atenuar a maximização destes impostos e que as Leis do Estado português 

lhe faculta. Não entendemos que se rendam à sua própria fatalidade e continuem sem 

agir, prejudicando irremediavelmente os cidadãos, os bens, o retorno económico, o 

emprego, as empresas, o investimento privado e a competitividade.”. 

 

 

 

 
 

A Secretária da Câmara, 
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