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de Imposto Mtmlclpal sobre Imóveis (IM!) será majorada 
em 30 % ao abrigo do disposto no n.• 8 do arllgo 112.' 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e na Deli
beração n.• 391/AML/2016, publicada no 2.' Suplemento 
ao Boletim Municipal n.• 1193, de 2016/12/29; 

- Os prédios urbanos objeto de reabilltação urbana são
passíveis de Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis
(IM!) pelo período de 3 anos nos temtos do disposto no
artlgo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

- As empreltadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em Imóveis . localizados
em áreas de reabilitação urbana (áreas crítlcas
de recuperação e reconversão urbana, zonas de Intervenção
das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas
nos temtos legais, ficam st�eltas a taxa reduzida
de IV A, nos temtos do ruilgo 76. • da Lei n. • 64-A/2008,
de 31/12, que aprovou o Orçamento de Estado para 2009
e procedeu à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.

Lisboa, em 2017/06/05.

A diretora de deparlarnento,
(a) Isabel Maciel

MUNICÍPIO DE US80A 

Aviso n.• 36/2017 

Suspensão parcial do Plano de Pormenor do Eixo Urbano 
Luz-Benfica, com estabelecimento de medidas preventivas 

Toma-se público, nos temtos do n.• 2 do artigo 56.' 
da Lei n.• 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das 
Autarquias Locais) e da alhtea h) do n.• 4 do artigo 191.' 
do Decreto-Lei n.• 80/2015, de 14 de maio, que aprovou 
a m1são do Regime Juridlco dos Instrumentos de Gestão 
Tenitorial, que a Assembleia Municipal de Lisboa, em 
retutlão pública de 16 de maio de 2017, de acordo 
com a Deliberação n. • 155/ AML/2017, deliberou aprovar 
a suspensão parcial do Plruto de Pom1enor do Eixo Urbru10 
Luz-Benfica, com estabelecbnento de medidas preventivas, 
pelo prazo de dois ru1os, prorrogável por mais um, na 
área co1Tespondente às Subunidades de Gestão 2.2 e 2.3, 
Incluindo o respetivo texto e plru1ta de dellntltação. 

Toma-se ainda público que, nos tem1os do arttgo 94.' 
e do n.• 2 do artigo 193.' do citado Regln1e Jmidlco 
dos lnstrnmentos de Gestão Tenitotial, a mencionada 
deliberação municipal e demais documentação poderão 
ser consultadas no sítio eletrónico da Câmara Mtutlclpal 
de Lisboa, na Secção Plru1ean1ento Urbru10 http: //www. 

N.t 1216 

cm-lisboa. pi/ viver/ urbrutlsmo /plru1ean1ento-urbano /plrums
eflcazes /alteracao-ao-plano-de-pom1enor-do-eixo-urbano-luz
benflca-15-de-Janelro-e-13-de-feverelro-de-2014. no Centro de 
lnfom1ação Urbana de Lisboa (CIUL), sito no Plcoas Plaza, 
na Rua Virlato, 13 a 17 ou no Centro de Documentação, 
sito no Edlffclo Central da Câmara Municipal de Lisboa, 
no Can1po Grande, 25, l.'-F. 

Lisboa, em 2017/06/02. 

O diretor do Depru-tamento de Plru1ean1ento (subdelegação

de competências conferldá através do Despacho n.t 3/DMU/2016, 

publicado no Boletim Mw1klpal n.• 1169, de 14 de Julho de 2016),

(a) Paulo Prazeres País

MUNICÍPIO DE LISBOA 

Aviso n.• 37/2017 

Abertura de período de discussão pública 

Nos tem1os da subdelegação de competências co,úerida 
através do Despacho n.• lll/P/2016, publicado no Boletim

M1mlcipal n.• 1127, de 24 de setembro de 2015, faz-se 
público, nos tem1os do disposto no n.• 5 do artlgo 7.' 
do Decreto-Lei n.• 555/99, de 16 de dezembro, com 
a redação dada pelo Decreto-Lei n.• 136/2014, de 9 de 
setembro. que se encontra aberto a parllr do 8. • dia 
a contar da presente publicação, e pelo prazo de 
15 (quinze) dias úteis, o período de discussão pública 
referente ao projeto de operação de lotearuento de Iniciativa 
municipal, a realizar na Quinta do Bensaúde - Alto dos 
Moinhos, freguesia de São Domingos de Benfica, durru1te 
o qual os h1teressados poderão apresentar as suas recla
mações, observações ou sugestões.

Durante este período, os Interessados poderão consultar 
o projeto da operação de lotean1ento, constru1te do processo
n.• 14/URB/2017, bem como as húormações téc1tlcas
elaboradas pelos Sen1ços Mmtlclpals competentes, no
portal de Urbru!lsmo da Câmara Mu1tlclpal de Lisboa ou,
em alternativa, no Centro de Documentação, da Divisão
de Gestão e Manutenção de Edifícios e Apolo aos Serviços,
no Edifício CML, Can1po Grande, 25 - L' F.

Os h1teressados deverão apresentar as suas reclaniações, 
observações ou sugestões em ofício de11dan1ente tdentlftcado, 
dlrigtdo ao Presidente da Câmara Mmllclpal de Lisboa, 
podendo utlllzar para o efeito bnpresso próprio que pode 
ser obtido nos locais acln1a referidos. 

Lisboa, em 2017/06/05. 

O diretor mtutlclpal de Urbrullsmo, 
(a) Jorge Catarino Tavares
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