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oferer;am redes e servir;os de comunicar;oes e/etr6nicas acessiveis ao publico,

e

devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos termos do artigo 106}! da Lei
das Comunicar;oes Eletr6nicas, (... ), nao sendo permitida a cobranr;a de quaisquer
outras taxas, encargos ou remunerar;oes por aque/a utilizar;ao e aproveitamento
sem prejufzo do disposto no artigo 13.2>>;
IV. Por sua vez, o Regulamento Geral de Taxas, Pre!;OS e Outras Receitas do Municipio
de Lisboa, publicado no «Diario da Republica)), 2!! Serie, n.2 95, de 17 de maio de
2018, estabelece no n.2 3 do seu artigo 17.2, que o valor do percentual sobre a
fatura e aprovado anualmente pelo Municipio ate ao final de dezembro do
ano anterior a que se destina a sua vigencia e nao pode ultrapassar os 0,25%.

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

1. Nos termos do disposto na aHnea ccc) do n.2 1 do artigo 33.2 do Regime Jurfdico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.2 7512013, de 12 de setembro, com as
respetivas altera!;oes, aprovar e submeter
percentual de 0,25% relative

a aprova!;ao da Assembleia Municipal o

a Taxa Municipal de Direitos de Passagem

para

vigorar no ano de 2022, nos termos da aHnea b) do n.2 1 do artigo 25.2 do mesmo
Regime Jurfdico e da alinea o) do artigo2 14.2 da Lei n.2 7312013, de 3 de setembro
na atual reda!;ao.

Proposta n.!! 796/CM/2021 - Fixa!;ao da taxa do Impasto Municipal sobre lm6veis
(IMI), para vigorar no ano de 2021 com efeitos na liquida!;ao que sera feita em 2022,
bem como da majora~o e redu~o, nos termos da proposta.
Subscrita pelo Vice-presidente Filipe Anacoreta Correia.
Deliberada por pontos:
Ponto 1 - Aprovado por unanimidade.
Ponto 2- alinea a}- Aprovada por maioria, com a seguinte vota~ao: Favor: PSI PSD I
CDS-PP I PCP I BE I IL I PEV I PAN I MPT I PPM I ALIAN«;A I LIVRE I Deputados(as)
Municipais lndependentes Daniela Serralha e Miguel Gra~a - Contra: CHEGA.
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Ponto 2 - alinea b) - Aprovada por unanimidade.
Com a necessaria corre~ao do erro material abaixo transcrito:
No corpo introdutorio da parte deliberativa:
Onde consta:
(...) clartigo 33.g da Lei n.g 75/2013» (.. .);

Deve constar:
(...) clartigo 33.g, ambos do Anexo I da Lei n.g 75/2013» (...).

lnserir a unidade monetaria do anexo «Quantifica~ao despesa fiscal -IMI- 2022».
PROPOSTA N.9 796/2021
- Retificada -

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IM6VEIS (IMI)

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

DM F.

Considerando que:

I.

De acordo com a alinea a) do artigo 14.2 da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro, na
reda~ao

atual, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das

Entidades lntermunicipais (RFALEI) e com o artigo 1.2 do C6digo do lmposto
Municipal sobre lm6veis, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 287/2003, de 12 de
novembro (CIMI), o lmposto Municipal sobre lm6veis (IMI) incide sobre o valor
patrimonial tributario dos predios rusticos e urbanos situados no territ6rio
portugues, constituindo receita dos Munidpios on de os mesmos se localizem;
II. Nos termos previstos na alinea c) do n.!! 1 e do n.!! 5 do artigo 112.!! do CIMI, os
Munidpios, mediante

delibera~ao

da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar a

cada ano, entre os limites de 0,3% e 0,45%;
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III. Nos termos do disposto no n.2 8 do artigo 112.2 do CIMI, os Munidpios, mediante
deliberac;ao da Assembleia Municipal, podem majorar ate 30% a taxa aplicavel a
predios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado
de conservac;ao, nao cumpram satisfatoriamente a sua func;ao ou fac;am perigar a
seguranc;a de pessoas e bens. Nomeadamente, os predios objeto de intimac;ao pela
Camara Municipal de Lisboa para execuc;ao de obras de conservac;ao e/ou
reabilitac;ao, necessikias

a correc;ao

de mas condic;oes de seguranc;a funcional,

estrutural e construtiva ou de salubridade ou

a melhoria

do arranjo estetico, ao

abrigo do n.2 2 do artigo 89.!0! do Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, na
redac;ao atual, e do artigo 55.!0! do Decreto-Lei n.!<! 307/2000, de 23 de outubro, na
redac;ao atual;

IV. Ao abrigo do n.0 3 do artigo 112.0 do CIMI, a taxa prevista na alinea c) do n.0 1 do
mesmo artigo, referida no considerando II,

e elevada anualmente para o triplo nos

casos de: predios urbanos que se encontrem devolutos ou parcialmente devolutos ha.
mais de urn ano, nos tennos defmidos no Decreto-Lei n.0 159/2006, de 8 de agosto,
e ainda nos casos de predios classificados como em ruinas, nos termos definidos no
n.0 3 do artigo 89. 0 do Decreto-Lei n.0 555/99, de 16 de dezembro, na re~!o atual,
e no artigo 57.0 do Decreto-Lei n.0 307/2009, de 23 de outubro, na
nao carecendo de

deliber~ao

re~iio

atual,

da Assembleia Municipal, devendo ser efetuada a

respetiva comunic~ao a Autoridade Tributaria e Aduaneira;
V. De acordo com o n.0 12 do artigo 112.0 do CIMI, os Municipios, mediante
deliber~iio

da Assembleia Municipal, podem fixar uma

redu~iio

ate 50% da taxa

que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar aos predios classificados
como de interesse publico, de valor municipal ou patrim6nio cultural, nos termos da
respetiva legisl~iio em vigor, desde que estes predios niio se encontrem abrangidos
pela alinea n) do n.0 1 do artigo 44. 0 do Estatuto dos Beneficios Fiscais (EBF);
VI. Nos termos do nll.mero 14 do artigo 112.0 do CIMI, as

deliber~oes

da Assembleia

Municipal referidas nos considerandos anteriores devem ser comunicadas

a

Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT) ate 31 de dezembro, para vigorarem no ano
seguinte;
VII. Para efeitos da aplic~ao da taxa do IMI, e em cumprimento dos nll.meros 14, 15 e
16 do artigo 112.0 do CIMI, os Servi<;os Municipais competentes comunicar!o, por
transmiss!o eletr6nica de dados a AT, as deliber~eles constantes dos nll.meros 1 e 2
desta Proposta, de forma a possibilitar a

liqui~ao

do imposto nos tennos

deliberados;
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VIII.

consider~ao

Tendo em

o atual quadro legal existente, nomeadamente, o

disposto no artigo 16.0 da Lei n. 0 73/2013, de 3 de setembro, aos Municipios ehoje
permitido aprovar

isen~es

de impostos em nome da tutela de interesses publicos

relevantes, devidamente fundamentados;
IX. Neste sentido, na altera~llo da lei supramencionada, operada pela Lei n.0 51/2018,
de 16 de agosto, veio clarificar-se que os municipios podem deliberar a
isen~oes

cri~ao

de

totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos

municipais;
X.

0 Municipio de Lisboa, nesta senda, aprovou, em 2020, o Regulamento de
Beneficios Fiscais no ambito dos lmpostos Municipais (Aviso n. 0 20 988/2020,
publicado na II sene do «Diario da Republica», de 28 de dezembro) que preve
redu~ao

do Imposto Municipal sobre Im6veis para os sujeitos passivos com

dependentes a cargo, para os predios urbanos com eficiencia energetica e para
predios urbanos arrendados para habita~llo.

Nestes termos, tenho a honra de propor, nos termos da alfnea a) do artigo 14.2 da Lei
n.2 73/2013, de 3 de setembro, na

reda~ao

atual, em

combina~ao

com a alfnea d) do

n.2 1 do artigo 25.2 e da alfnea ccc) do n.2 1 do artigo 33.2, ambos do Anexo I da Lei n.2
75/2013, de 12 de setembro, na

reda~ao

atual, aprovar e submeter

Assembleia Municipal, para vigorar no ano de 2021 com efeitos na

a aprova~ao da

liquida~ao

que sera

feita em 2022:
1. A

fixa~ao

de uma taxa de lmposto Municipal sobre lm6veis {IMI) de 0,3% para os

predios urbanos, nos termos do disposto na alfnea c) do n.2 1 e no n.2 5 do artigo
112.2 do C6digo do lmposto Municipal sobre lm6veis {CIMI);
2. Nos termos e para os efeitos dos n. 05 8 e 12 do artigo 112.2 do CIMI,
respetivamente:
a) A majora~ao de 30% da taxa de IMI aplicavel a predios ou parte de predios

urbanos degradados para os quais a Camara Municipal de Lisboa tenha intimado
a

execu~ao

de

de obras de

seguran~a

conserva~ao

necessarias

a corre~ao de mas condi~oes

ou de salubridade, ou melhoria do arranjo estetico, ao abrigo do

n.2 2 do artigo 89.2 do Regime Jurfdico da

Urbaniza~ao

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, na
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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
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