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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 reda!;~O atual, que a C§mara Municipal de Lisboa delibere aprovar 

e submeter a aprova!;aO da Assembleia Municipal: 

1. 0 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 a no 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 

- Retificada-

IMPOSTO 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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11. Nos termos da aHnea c) do n.2 1 do artigo 25.2 e do n.2 1 do artigo 26.2, ambos do 

referido diploma legal, as Munidpios tern direito, em cada ano, a uma participar,:ao 

variavel ate 5%, no Impasto sabre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos 

sujeitos passives com domidlio fiscal na respetiva circunscrir,:ao territorial, relativa aos 

rendimentos do ana imediatamente anterior, que e calculada sabre a respetiva coleta 

Hquida das dedur,:oes previstas no n.2 1 do artigo 78.2 do C6digo do IRS; 

Ill. Esta participar,:ao depende de deliberar,:ao sabre a percentagem de IRS pretendida 

pelo Municipio, a qual e comunicada par via eletr6nica pela respetiva Camara 

Municipal a AT, ate 31 de dezembro do ana anterior aquele a que respeitam as 

rendimentos. 

Tenho a honra de propor, ao abrigo do disposto na alfnea 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, que a Camara Municipal delibere: 

Aprovar e submeter a Assembleia Municipal a aprova~ao de uma participar,:ao de 2% 

no Impasto sabre o Rendimento das Pessoas Singulares para vigorar no ano de 2022, 

nos termos previstos na alfnea c) do n.2 1 do artigo 25.2 do Anexo I a Lei n.2 7512013, 

de 12 de setembro, e dos n.05 1 e 2 do artigo 26.2 da Lei n.2 7312013, de 3 de 

setembro. 

0 N.R 443/AMl/202:1! 

Proposta n.2 766/CM/2021 - Aprecia~ao do ponto 1 da parte deliberativa - Assun~o 
de compromissos plurianuais para os anos de 2021 a 2023 e autorizar,:ao previa para 
consequentes e futuras alterar,:oes a assunr,:oes de compromissos plurianuais para os 
mesmos anos econ6micos, sem ultrapassar o valor total de 271 306,08 euros, no 
ambito do Programa Municipal de Preven~ao e Combate do lnsucesso e Abandono 
Escolar Precoce, designado «Secund6rio pora todos», nos termos da proposta. 
Subscrita pelo Vereador Diogo Moura. 

Vota~ao na CML: Aprovada por unanimidade. 

Vota~ao na AML: Aprovado 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 AllAN~ I LIVRE I Deputados(as) 
Municipais lndependentes Daniela Serralha e Miguel Gra~a - Abstenc:ao: CHEGA. 
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