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PROPOSTA N. 34412018
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LANÇAMENTO DA DERRAMA A COBRAR NO ANO DE 2019

CONSIDERANDO:
Primeiro

(Lei n." 73120t3, de 3 de SetembÍo), na sua alínea c)
Que a Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais
do AÍigo l4', consagra o produto da cobrança da derrama como uma das receitas municipais:

Segundo

que se destaca:
Que o Artigo 18" da mesma Lei define os teÍmos do lançamento da derrama, de
limite
máximo de 1,5% sobre
a) Que os municipios podem deliberar lançar anualmente uma denama, até ao

o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC),

que

conesponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes
em território português que exerçam, a titulo principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola e nâo residentes com estabelecimento estável nesse território;

b)

Que a Assembleia Municipal pode, sob pÍoposta da Câmara, deliberar lançar uma taxa reduzida de
derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que nâo ultrapasse os €
150.000;

c)

Que a Assembleia Municipal pode, sob Foposta da Câmara e nos termos do Artigo ló", através de
deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder isenções totais ou
parciais, relativamente a impostos e outÍos tributos próprios, fixando o âmbito da isenção.

d)

Que as deliberaçôes a que se referem as alíneas anteriores devern ser comunicadas por via eletrónica à
Autoridade Tributaria ate ao dia 3l de Dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços
competentes do Estado, sob pena de não haver lugar à liquidaçào e respetiva cobrança;

Tcrceiro

Que a Assembleia Municipal de Pombal, em sua Sessão de 27 de Dezembro de 2017 e para aplicar
cobranças de 2018, fixou:

às

a)

em l,0oá a taxa de derrama;

b)

isentar a tâxa de deÍÍama para os sujeitos passivos com um volume de negócios não superior a €
150.000, nos termos do Artigo t6" da Lei 7312013 de 03 de Setembro

c)

isentar os sujeitos passivos que tenham instalado a sua sede social no Concelho em 2016 e 2017. e
criado, no mínimo, 3 novos postos de trabalho

Quarto

Que, como constâ no quadro seguinte, Prevê-se uma quebra na cobrança da receita' na ordem dos -30,3770'
baseada na análise à cobrança efetuada até ao 3o trimestre do conente ano, e em período homólogo no ano
transato.
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No entanto ressalva-se que, de acordo com os dados disponibilizados pela AT, o lucro tributável apurado no
ano económico de 2017 aumentou relativamenle a 20[ó, sendo espectável que a receita proveniente da
Denama venha a ser superior. Todavia, numa análise mais prudente, os Yalores previstos baseiam-se na
cobranÇa efetiva até ao

final do

3o

trimestre.

do desenvolvimento e coesào social
Que a responsabilidade social das empresas é um instrumento de reforço

Quinto

locais, cabendo ao Municipio, neste paíicular da derrama, o seu uso em favor das populações;

Sexto

manter no curto e médio
Que o Município de Pombal assume o compromisso com o tecido económico de
prazo medidas de incentivo à instalaçâo de novas empresas e criação de novos postos de habalho:

Sétinro

que se propõe a seguir, com base
Que, nos termos do n" 2 do AÍtigo 16", a desPesa fiscal estimada pÍra o
nos últimos dados obtidos na AT repoÍtados a 2017, e de cerca de € 650.000, obtida no quadro seguinte:
Despgsa

Íaxa

Lucro Trib.

'l.soh

Íaxa

1o/o

Fiscal

Volume neg. >
150.000,00
Volume neg. <
150.000.00
Totais

106.454.305,95

1.59ô.814,59

1.064.543,06

532.271 ,53

7.833.005,46

117.495.08

0,00

117.495.08

114.287.3'11,11 1.714.309,67 í.064.543,06

6/19.766,61

II
Proponho que, em conformidade com o disposto na alínea d) do n"
ambos da Lei n'7512013 de 12 de Selembro, conjugados com o no

I do Artigo 25" e a alinea ccc) do n" I do Artigo 33',
I do Artigo 18" e n" 2 do Artigo 16', ambos da Lei n"

7312013 de 03 de Setembro. delibere a Câmara:

Primeiro

Solicitar à Assembleia Municipal a fixaçào da taxa de derrama a cobrar no ano de 20[9, no valor de 1,07o;

Segundo

Solicitar à Assembleia Municipal isentar da derrama:

I
)

Os sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anteríor, não ultrapasse os

€ 150.000;

e,

Os sujeitos passivos que tenham instalado ou que veúam a instalar a sua sede social no Concelho em 2017 e
2018, e criem, no minimo, 3 novos postos de trabalho.
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Terceiro

Solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da respetiva parte de ata por minuta, para efeitos de imediata
execução.

Município de Pombal,07 de Setembro de 2018,
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