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do artigo 55.2

do Regime Juridico da

Reabilita~ao

Urbana, Decreto-Lei n.2

30712009, de 23 de outubro, na reda~ao atual, enquanto nao forem concluidas,
por motives alheios ao Municipio de Lisboa, as obras intimadas;
b) A redu~ao de 30% da taxa de IMI aplicavel a predios urbanos classificados de

interesse publico, de valor municipal ou patrim6nio cultural, nos termos da
legisla~ao

em vigor, desde que estes predios nao se encontrem abrangidos pela

alinea n) do n.2 1 do artigo 44.2 do Estatuto dos Beneficios Fiscais.

Proposta n.2 795/CM/2021 - Lan~amento, em 2022, de percentual da Derrama sobre
o lucro tributavel sujeito e nao isento de lmposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas, gerado no Municipio de Lisboa, para os sujeitos passives com urn volume de
neg6cios superior a cento e cinquenta mil euros, nos termos da proposta.
Subscrita pelo Vice-presidente Filipe Anacoreta Correia.
Aprovada por maioria, com a seguinte vota!;ao: Favor: PSI PSD I CDS-PP I PCP I BE I
PEV I PAN I MPT I PPM I ALIANc;A I LIVRE I Deputados(as) Municipais lndependentes
Daniela Serralha e Miguel Gra~a - Abstendio: I L I CHEGA.

PROPOSTA N.e 795/2021
DERRAMA

Pelouro: Vice-presidente Filipe Anacoreta Correia.
Servi~o:

DMF.

Considerando que:

I.

Nos termos da alinea c) do artigo 14.2 do Regime Financeiro das Autarquias Locais
e das Entidades lntermunicipais (RFALEI), aprovado atraves da Lei n.2 7312013, de 3
de setembro, atualmente em vigor, constitui receita dos municfpios o produto da
cobran!;a de Derramas lan!;adas nos termos do artigo 18.2 do mesmo Regime;

II. De acordo com o disposto no n.2 1 do artigo 18.2 do Regime referido no numero
anterior, os Municfpios podem deliberar lan~ar uma Derrama, de dura~ao anual e
que vigora ate nova delibera~ao, ate ao limite maximo de 1,5% sobre o lucro

2752 (218)

30 DEZEMBRO 2021

N.• 1454

J

f

L

I

r

l

•

MUNICIPAL
r:JMH.J MrJNICIIJl. DJ l.IUOI

tributavel sujeito e nao isento de Impasto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC), que proporcionalmente corresponda ao rendimento gerado na sua
area geografica por sujeitos passives residentes em territ6rio portugues que
exer~am,

a titulo principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou

agricola e nao residentes com estabelecimento estavel nesse territ6rio;
Ill. 0 produto da Derrama e uma importante fonte de financiamento das atividades do
Municipio de Lisboa;
IV. Tendo em

considera~ao

o atual quadro legal existente, nomeadamente, o disposto

no artigo 16.2 da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro, aos Municfpios e hoje
permitido aprovar isen~oes de impastos em nome da tutela de interesses publicos
relevantes, devidamente fundamentados;
V. Neste sentido, na

altera~ao

da Lei supra mencionada, operada pela Lei n.2

51/2018, de 16 de agosto, veio clarificar-se que os Munidpios podem deliberar a
cria~ao

de isen~oes ou taxas reduzidas de derrama tendo por referenda os

seguintes criterios:

a) Volume de neg6cios das empresas beneficiarias;
b) Setor de atividade em que as empresas beneficiarias operem no Municipio;
c) Cria~ao de emprego no Municipio.

VI. 0 Municipio de Lisboa, nesta senda, aprovou, em 2020, o Regulamento de
Beneffcios Fiscais no ambito dos Impastos Municipais (Aviso n.2 20 988/2020,
publicado na II serie do «Diario da Republica», de 28 de dezembro), que contem os
criterios previstos no n.2 23 do artigo 18.2 da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro;
VII. A comunica~ao das taxas

a Autoridade

Tributaria e Aduaneira e feita por via

eletr6nica ate ao dia 31 de dezembro do respetivo periodo de tributa~ao;
VIII.

Caso a

comunica~ao

a que se refere o numero anterior for remetida para

do prazo nele indicado, a

liquida~ao

e

cobran~a

ah~m

da Derrama sao efetuadas com

base na taxa e beneficios fiscais que estiverem em vigor naquela data, conforme
disposto no n.2 18 do artigo 18.2 do RFALEI.
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Nestes termos tenho a honra de propor, ao abrigo do disposto na aHnea ccc) don.!! 1
do artigo 33.!! e na alfnea d) do n.!! 1 do artigo 25.2, ambos do Regime Jurfdico das
Autarquias Locais, aprovado em Anexo

a Lei

n.2 7512013, de 12 de setembro, na

reda!;ao atual, bern como na alfnea c) do artigo 14.2 e no artigo 18.2 do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades lntermunicipais, Lei n.2 7312013, de 3
de setembro na sua
e submeter

1. 0

reda!;~O

atual, que a C§mara Municipal de Lisboa delibere aprovar

a aprova!;aO da Assembleia Municipal:

lan~amento,

em 2022, de uma Derrama de 1,5% sobre o lucro tributavel

sujeito e nao isento de Impasto sabre o Rendimento das Pessoas Coletivas, gerado
no Municipio de Lisboa, para os sujeitos passives com urn volume de neg6cios
superior a cento e cinquenta mil euros.

ELIBERAcAO N.R 442lAM~2021
Proposta n.s 797ICM/2021- Participa!;ao percentual no lmposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (IRS) para vigorar no ano de 2022, nos termos da proposta.
Subscrita pelo Vice-presidente Filipe Anacoreta Correia.
Aprovada por maioria, com a seguinte vota!;ao: Favor: PSD I CDS-PP IlL I CHEGA I
PAN I MPT I PPM I ALlAN~ - Contra: PCP I BE I PEV I LIVRE I Deputados(as)
Municipais lndependentes Daniela Serralha e Miguel Gra!;a - Abstenc;ao: PS.
Com a necessciria corre~ao do erro material a baixo transcrito:
lnserir a unidade monetciria do anexo «P797-2021 - irs quantifica~Bo».
PROPOSTA N.!! 797/2021
- RetificadaIMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES

Pelouro: Vice-presidente Filipe Anacoreta Correia.
Servi~o:

DMF.

Considerando que:

I. De acordo com a alfnea g) do artigo 14.2 da Lei n.2 7312013, de 3 de setembro, que
estabelec:e o Regime Financ:eiro das Autarquias Loc:ais e das Entidades lntermunicipais,
constitui receita dos Munidpios o produto da

participa~ao

nos recursos publicos,

determinada nos termos do disposto nos artigos 25.2 e seguintes, da mesma Lei;
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