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NOTA JUSTIFICATIVA

O presente regulamento tem como objetivo definir regras, critérios e princípios que
permitam dotar o Município de Sátão de um instrumento de apoio ao desenvolvimento
económico, através da concessão de incentivos de ordem fiscal ao investimento.
Considerando que o investimento é a via eficaz para promover o emprego, a fixação de
pessoas e agentes económicos e assim permitir o desenvolvimento sustentado do
município, entende-se como essencial o uso do poder efetivo relativo aos impostos
locais, previsto na Lei das Finanças Locais, para o reforço de vantagens competitivas no
benchmarking territorial.
O artigo 258.º da Lei do OE para 2017, veio alterar os números 2.º, 3.º, 8.º, 9.º e 10.º do
artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais
estabelecendo que a assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal,
através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal,
conceder isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos
impostos e outros tributos próprios.
Os benefícios fiscais concedidos devem ter em vista a tutela de interesses públicos
relevantes e a sua formulação ser genérica e obedecer ao princípio da igualdade, não
podendo ser concedidos por mais de cinco anos, sendo possível a sua renovação por
uma vez com igual limite temporal.
O reconhecimento do direito à isenção é da competência da câmara municipal, no
estrito cumprimento dos pressupostos fixados na deliberação da assembleia municipal.
Nos termos da Lei do OE para 2017, o condicionamento da autonomia das Autarquias
para conceder isenções totais ou parciais, relativamente a impostos e outros tributos
próprios, e patente no anterior n.º 9 do artigo 16.º da Lei das Finanças Locais, foi
removido. O aditamento através do artigo 23 -A ao Código Fiscal do Investimento,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, ao passar a
contemplar a possibilidade de os órgãos municipais poderem conceder isenções ao nível
do IMI, permite também um apoio direto do Município ao investimento a realizar no seu
território.
Não obstante o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Comunidades
Intermunicipais, fixar as condições para a atribuição destes benefícios tributários, desde
logo o limite temporal de cinco anos para estas isenções, possível de renovação por uma
vez com igual período temporal, assim como o dever de fundamentação, importa
estabelecer critérios que, garantindo o princípio da igualdade e da transparência,
regulamentem o acesso aos benefícios que se estabelecem para projetos de interesse
municipal.
Tais benefícios, concedidos aos projetos, não traduzem, necessariamente, custos para o
Município, que será de imediato beneficiado em termos socioeconómicos com a criação
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de emprego e pela dinamização do consumo local, a que acresce o aumento da receita
com impostos, nomeadamente do Imposto sobre o Rendimento Singular dos
trabalhadores e do IMI após o período de isenção/redução.
Neste contexto, o Município de Sátão pretende, consolidar a sua competitividade e
atratividade à realização de investimento, complementando a oferta de áreas
devidamente ordenadas e infraestruturadas para as atividades económicas, com um
quadro de benefícios fiscais municipais, para projetos de investimento a micro,
pequenas e médias empresas, suficientemente robusto para gerar interesse nos
investidores e empreendedores.
Assim, ao abrigo do poder regulamentar previsto no disposto no artigo 241º da
Constituição da Republica Portuguesa (poder regulamentar), e na alínea d) do artigo 15º
e dos nºs 2 e 3 do artigo 16º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, bem como nas alíneas
m), do nº 2, do artigo 23º, g), do nº 1 e k), do nº 2, do artigo 25º e alínea k) do nº 1, do
artigo 33º do Anexo I da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Sátão
propõe à Assembleia Municipal o presente projeto de regulamento municipal, o qual
obedeceu ao disposto n.º1 do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo,
com a publicação de Edital datado de 19 de janeiro de 2018 na página oficial da Câmara
Municipal de Sátão e foi sujeito a consulta pública, nos termos do artigo 101.º do Código
de Procedimento Administrativo.
DISPOSIÇÕES GERAIS

Norma habilitante
O presente regulamento é elaborado nos termos do poder regulamentar previsto no
disposto no artigo 241º da Constituição da Republica Portuguesa (poder regulamentar),
e na alínea d) do artigo 15º e dos nºs 2 e 3 do artigo 16º da Lei 73/2013, de 03 de
setembro, bem como nas alíneas m), do nº 2, do artigo 23º, g), do nº 1 e k), do nº 2, do
artigo 25º e alínea k) do nº 1, do artigo 33º do Anexo I da lei nº 75/2013, de 12 de
setembro.

Objeto
1 — O presente Regulamento estabelece as regras e as condições de acesso para o
reconhecimento de iniciativas de investimento como “Projetos de Interesse Municipal –
PIM”, bem como os respetivos benefícios fiscais associados.

Âmbito de Aplicação
1 – O disposto neste regulamento abrange todas as iniciativas de investimento privadas,
reconhecidas como Projeto de Interesse Municipal - PIM, que visem a sua instalação,
ampliação ou relocalização no concelho de Sátão.
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2 – Os projetos a serem incentivados, referidos no número anterior, abrangem todos os
sectores de atividade económica.
3 – Os projetos de investimento serão objeto de concessão de benefícios tributários
municipais e apoios procedimentais, condicionados e temporários, nos termos e limites
da lei.

PROCEDIMENTO

Condições de elegibilidade
A entidade promotora do projeto de investimento, pessoa singular ou coletiva, pode
candidatar-se ao reconhecimento de Projeto de Interesse Municipal e aos apoios
previstos neste regulamento, se cumprir, cumulativamente, as seguintes condições:
a) Estar legalmente constituída e licenciada para o exercício da sua atividade;
b) Ter a situação regularizada para com a administração fiscal, segurança social e
para com o Município de Sátão;
c) Dispor de contabilidade organizada de acordo com o normativo legalmente
aplicável;
d) Comprometer-se a manter afeto a respetiva atividade o investimento a realizar,
bem como a manter a localização geográfica, durante um período mínimo de dez
anos, a contar da data da realização integral do investimento;
e) Não se encontrem em estado de insolvência, de liquidação ou de cessação de
atividade, nem tenham o respetivo processo pendente;
f) Possuam comprovada viabilidade económica e reconhecida idoneidade e
credibilidade do respetivo promotor.
g) O projeto de investimento atingir um montante de investimento mínimo de
€30.000,00;
h) O projeto de investimento implicar, a criação de novos postos de trabalho;
i) Contribuam para o reordenamento industrial ou comercial do Concelho, salvo se
técnica ou funcionalmente exigir uma localização especifica;
j) Não gerem impactos ambientais negativos significantes.

Tipologia de benefícios e apoios
1. Os incentivos fiscais a conceder podem revestir os seguintes benefícios
cumulativamente:
a) Isenção, total ou parcial, das taxas previstas no Regulamento de Taxas
Municipais, devidas pela aprovação de operações urbanísticas de edificação e
respetiva utilização, necessárias à atividade prevista no projeto de investimento;
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b) Isenção, total ou parcial, do pagamento do Imposto Municipal sobre
Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), relativo a imóveis adquiridos pela
entidade beneficiária para a atividade prevista no projeto de investimento;
c) Isenção, total ou parcial, do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis
(lMl), relativo a imóveis propriedade da entidade beneficiária, utilizados na
atividade prevista no projeto de investimento, pelo prazo máximo previsto no nº
3, do artigo 16.º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro;
d) Isenção em sede de Derrama.
3. Os projetos que obtenham a classificação de Projeto de Interesse Municipal ficam
ainda habilitados aos seguintes apoios procedimentais:
a) Acompanhamento personalizado e integrado, através da atribuição de um gestor
de processo de licenciamento ou outros a decorrer na Câmara Municipal.
b) Realização de obras de infraestruturas públicas avaliadas caso a caso, na
impossibilidade da sua implantação nas áreas empresariais existentes, tendo em
conta os impactos do investimento.

Reconhecimento de iniciativas de investimento como Projeto de Interesse
Municipal
1 — O Município de Sátão procederá à avaliação das candidaturas apresentadas a
Projeto de Interesse Municipal através da informação constante do formulário de
candidatura preenchido para o efeito, no serviço online do Município de Sátão
https://servicosonline.cm-satao.pt/, acompanhado dos elementos comprovativos das
condições referidas no artigo 4º, nomeadamente:
a) Declaração da situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições
para a segurança social;
b) Declaração da sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao
Estado;
c) Declaração de que não se encontra em estado de falência, de liquidação ou de
cessação de atividade, nem tenham o respetivo processo pendente;
d) Declaração de que cumpre as condições legais necessárias ao exercício da
respetiva atividade, nomeadamente em matéria de licenciamento;
e) Documento de Apresentação do Projeto, constante do Anexo I ao presente
Regulamento, devidamente preenchido;
f) Declaração sob compromisso de honra de que irá manter a empresa no concelho
de Sátão durante o prazo mínimo de dez anos, constante do Anexo II do presente
regulamento;
2 – A Câmara Municipal de Sátão pode, no decurso da fase de verificação da candidatura,
solicitar aos promotores dos projetos esclarecimentos ou documentos adicionais, os
quais devem ser apresentados no prazo de 10 dias, sob pena de o requerimento ser
arquivado.
3 – A Câmara Municipal, após parecer dos serviços municipais, a emitir no prazo de 15
dias, a contar da data de apresentação de candidatura, que deverá expressar a
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percentagem de benefícios a conceder, procede à avaliação e análise do projeto de
investimento e elabora a proposta.
4 – Compete à Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada, reconhecer o
estatuto de “Projeto de Interesse Municipal” e fixar quais os benefícios fiscais a ele
associados nos termos do disposto no artigo 4.º do presente regulamento.
5 – A deliberação da Câmara Municipal deve incluir uma estimativa da despesa fiscal
associada aos benefícios concedidos.
6 – A decisão final da candidatura é da competência da Câmara Municipal, no estrito
cumprimento dos pressupostos fixados no presente regulamento, deve indicar os
benefícios fiscais a conceder, de acordo com os critérios estabelecidos no presente
regulamento, respetivas percentagens e prazos de concessão, mediante a outorga de
contrato de concessão de benefícios tributários municipais.

Caducidade da candidatura
1 — A aprovação da candidatura a projetos de interesse municipal caduca se, no prazo
de 180 dias a contar da data de notificação da sua aprovação, não for outorgado o
respetivo contrato de concessão de benefícios fiscais e/ou de taxas municipais.
2 — No caso previsto no número anterior, a entidade beneficiaria só pode formular nova
candidatura decorrido 1 ano.

Critérios de determinação dos benefícios a conceder
1 — Os benefícios fiscais a conceder às iniciativas de investimento reconhecidas como
Projeto de Interesse Municipal - PIM, são atribuídos de acordo com os seguintes fatores:
Critérios para concessão de benefícios fiscais
A – Valor do Investimento a realizar (40%)
Superior a 100 000,00 €
Superior a 70 000,00 € até 100 000,00€
De 30 000,00 € até 70 000,00 €
Inferior a 30 000,00 €
B – Número de postos de trabalho criados (40 %)
Mais de 10 postos de trabalho
De 6 a 10 postos de trabalho
De 1 a 5 postos de trabalho
Nenhum posto de trabalho
C – Tempo de concretização do projeto (20 %)
Até 1 ano inclusive
Mais de 1 ano até 2 anos inclusive
Mais de 2 até 3 anos inclusive
Mais de 3 anos
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2 — O apoio será concedido atendendo à classificação obtida pela aplicação dos critérios
previstos no número anterior, pelas seguintes fórmulas de cálculo:
CF = VI *0,40 +PT*0,40 + TC*0,20
sendo:
CF — Classificação final do projeto (%)
VI — Volume do investimento a realizar
PT — Número de postos de trabalho do quadro
TC — Tempo de concretização do projeto
VR = (CF *IMI) + (CF*IMT) + (CF*TM)
sendo:
VR — Valor total de redução/benefícios a aplicar aos tributos nos termos e limites da lei
aplicável.
IMI — Isenção total ou parcial de IMI em imóveis afetos ao investimento e nos termos
legais.
IMT – Isenção, total ou parcial, do pagamento do Imposto Municipal sobre Transmissões
Onerosas de Imóveis (IMT)
TM – Isenção, total ou parcial, das taxas previstas no Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais

Documentos instrutórios do contrato de concessão de benefícios
tributários municipais
1 — A entidade beneficiária de benefícios fiscais, procede à entrega, consoante o caso,
dos seguintes elementos instrutórios:
a) Certidão permanente do registo predial do prédio objeto do pedido;
b) Certidão da conservatória do registo comercial ou declaração de inicio de atividade
emitida pelo serviço de finanças;
c) Caderneta predial do prédio objeto do pedido;
d) Declaração sob compromisso de honra de que irá manter a empresa no concelho de
Sátão durante o prazo mínimo de dez anos;

Contrato
1 – Os benefícios concedidos são formalizados mediante a outorga de contrato de
concessão de apoios ao investimento, a celebrar entre o Município de Sátão e o
beneficiário, no qual se estipulam os direitos e deveres das partes, os prazos de
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execução, as cláusulas penais, bem como a quantificação do valor dos apoios
concedidos.
2 – O contrato de concessão de apoios ao investimento deverá ser outorgado no prazo
de 60 dias a contar da data da notificação da aprovação da candidatura.

Obrigações dos beneficiários e penalidades

Obrigações dos beneficiários dos incentivos
1 – Os beneficiários dos incentivos comprometem-se a:
a) Manter a iniciativa empresarial em causa no Concelho de Sátão por um prazo
não inferior a 10 anos;
b) Cumprir com os prazos de execução e implementação do projeto;
c) Não ceder, locar, alienar ou, por qualquer outro modo, onerar, no todo ou em
parte, quer a gestão, quer a propriedade dos bens cedidos pelo Município de
Sátão, salvo estipulação contratual em contrário, ou por solicitação
fundamentada e consequente deliberação da Câmara Municipal de Sátão;
d) Cumprir com todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis e com os
requisitos e termos das licenças concedidas;
e) Fornecer ao Município de Sátão, anualmente:
i) documentos comprovativos do cumprimento das obrigações fiscais;
ii) documentos comprovativos do cumprimento das obrigações para com a
segurança social;
iii) mapas de pessoal;
2 – O prazo a que se refere a alínea a) do n.º 1 deste artigo, conta -se a partir da data da
celebração do contrato de concessão de apoios.
3 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do nº1 do presente artigo, os beneficiários
dos apoios comprometem -se a fornecer ao Município de Sátão, sempre que solicitado
e no prazo de 10 dias a contar da receção do pedido, os documentos e as informações
necessárias ao acompanhamento, controlo e fiscalização do contrato de concessão de
apoios.

Monitorização das condições de celebração e execução do contrato
Os contratos de concessão de benefícios tributários, bem como os seus aditamentos,
serão levados ao conhecimento da Assembleia Municipal com vista à fiscalização do
cumprimento do presente Regulamento, na primeira sessão daquele órgão deliberativo,
realizada após a sua celebração.
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Fiscalização e acompanhamento
1 – O Município de Sátão proporciona assessoria burocrática na marcha do
procedimento através do gestor do projeto.
2 – O gestor do projeto será responsável, a nível dos serviços municipais, pelo
acompanhamento da tramitação do mesmo, assegurando também, a articulação com
outras entidades públicas envolvidas no procedimento.
3 – Caso se verifique que os benefícios tributários contratualizados no âmbito de
projetos de investimento de interesse municipal, diferem dos valores objeto da análise
da candidatura comprometendo a classificação obtida, haverá direito à devolução do
respetivo benefício no montante do remanescente.

Renegociação
1 — O contrato pode ser objeto de renegociação a pedido de qualquer das partes, caso
ocorra algum evento que altere substancialmente as circunstâncias que as partes
fundaram a sua vontade de contratar.
2 – Os aditamentos ao contrato dos quais não resulte um aumento dos benefícios ou da
intensidade do apoio são aprovados através de deliberação da Câmara Municipal.

Resolução do contrato
1 — A resolução do contrato é declarada pelo Município de Sátão nos seguintes casos:
a) Não cumprimento dos objetivos e obrigações estabelecidos no contrato, nos
prazos aí fixadas, por facto imputável à entidade beneficiária;
b) Prestação de informações falsas sobre a situação da entidade beneficiária ou
viciação de dados fornecidos na apresentação, apreciação e acompanhamento
dos projetos.
2 — Caso se verifique alguma situação suscetível de conduzir à resolução do contrato, a
Câmara Municipal comunica à entidade beneficiária a sua intenção de propor a
resolução do contrato, podendo esta responder por escrito, querendo, no prazo de 10
dias.
3 — Analisada a resposta à comunicação, ou decorrido o prazo para a sua receção, a
Câmara Municipal emite uma proposta fundamentada, no prazo de 30 dias, em que
propõe, se for o caso, a resolução do contrato de concessão de benefícios tributários
municipais.
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Efeitos da resolução do contrato
1 — A resolução do contrato nos termos do artigo anterior implica a perda total dos
benefícios fiscais concedidos desde a data da aprovação do mesmo, e ainda a obrigação
de, no prazo de 30 dias a contar da respetiva notificação, e independentemente, do
tempo entretanto decorrido desde a data da verificação dos respetivos factos geradores
de imposto, restituir, nos termos da lei, a importância correspondente às receitas
tributárias não arrecadadas, acrescidas de juros compensatórios.
2 — Na falta de pagamento dentro do prazo de 30 dias referidos no número anterior,
há lugar a procedimento executivo.

Prazos
Salvo disposição em contrário, os prazos constantes do presente regulamento contam se nos termos do CPA.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Dúvidas e Omissões
1. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente
Regulamento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de
interpretação e integração de lacunas, serão submetidas a decisão da Câmara Municipal
de Sátão, com observância da legislação em vigor.

Entrada em Vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia imediatamente seguinte à sua
publicitação.
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ANEXO I
Apresentação do Projeto
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Apresentação do Projeto
Identificação da Empresa
Nome da Empresa
Morada
Localidade

Código Postal

Concelho

Distrito

Telefone

Fax

Forma Jurídica
Capital Social

Identificação dos Sócios
Nome

Idade

Nome

Idade

Nome

Idade

Nome

Idade

Caraterização da Atividade
Principal
Secundária

Especifique em que consiste a principal atividade
Objeto Social:
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Promotores
Experiência prévia dos promotores (nas diversas áreas do projeto)

Outras Informações consideradas relevantes:
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Projeto
Descrição sumária das diversas componentes (o que faz ou pretende fazer,
serviços a prestar, artigos a produzir, matérias-primas, postos de trabalho a criar,
valor de investimento)
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ANEXO II
Declaração de Compromisso
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DECLARAÇÃO
[a que se refere as alíneas d), do artigo 4.º e alínea e) do n.º1 do artigo 6.º do
Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Tributários]

1 - ……………………………….... [nome, número de documento de identificação e morada],
na qualidade de representante legal de ……………………………….... [firma, número de
identificação fiscal e sede], tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do
Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Tributários, declara, sob
compromisso de honra, que se compromete a manter afeto à respetiva atividade o
investimento a realizar, bem como a manter a localização geográfica, durante um
período mínimo de 10 anos, a contar da realização integral do investimento;

2 – Mais declara que o projeto de investimento atingirá um montante de investimento
mínimo de 30.000,00€, bem como implicará, a criação de novos postos de trabalho,
conforme Apresentação do Projeto submetido.

[Local], [data]

[Assinatura]
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