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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

5.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 14 de dezembro de 2017 

 
 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Tomaram posse os seguintes Representantes 
Municipais: 
 
Maria João Ferreira Pinto, eleita pelo PS - Partido 
Socialista; 
 
Raquel Marina Duarte Ferreira, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária; 
 
Viriato António Morais Cabeça Branca, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária; 
 
Ana Cristina Jacinto da Silva Capitão Tiago 
Raquel, eleita pela CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, , para a reunião 
de 11 de dezembro de 2017, por Fernando 
Medeiros Vaz. 
 
 
Álvaro Soares da Cunha, eleito pelo Partido 
Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Fernando 
Medeiros Vaz. 
 
 

Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Raquel 
Marina Duarte Ferreira. 
 
 
Mário Rui Pedroso Pina, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Viriato 
António Morais Cabeça Branca. 
 
 
Ana Maria da Conceição Duarte da Mata, eleita 
pela CDU - Coligação Democrática Unitária, por 
Ana Cristina Jacinto da Silva Capitão Tiago 
Raquel. 
 
 
Ana Isabel Serras dos Santos Graça, eleita pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, por Paulo 
Luís Ferreira Mendes dos Santos. 

 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Ana Sofia Correia da Silva, eleita pelo PAN 
Pessoas-Animais-Natureza, à reunião de 11 de 
dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 
27 de abril de 2017 (Ata n.º 70). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
Projeto de Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 8 de junho de 
2017 (Ata n.º 72). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

Moção 
apresentada pelo Grupo de Representantes 

do Partido Social Democrata 
 

Por uma Venezuela democrática 
 

1. A Venezuela vive um dos piores momentos do 
seu percurso enquanto nação. As histórias de 
horror repetem-se dia após dia. Quem 
contacta de forma mais ou menos intensa com 
pessoas que vivem naquele país ou que lá 
têm as suas famílias não pode deixar de ficar 
chocado com o que ouve. 

 
2. A comunidade portuguesa que vive na 

Venezuela experiencia momentos de 
insegurança inacreditáveis. São milhares e 
milhares de portugueses ou descendentes de 
portugueses que estão assolados com uma 
gravíssima crise social e económica que se 
agiganta a cada dia que passa. 

 
3. A situação económica é cada vez mais 

degradante. Morre-se à fome, não nos 
iludamos. Onde em média os habitantes 
perderam vários quilos nos últimos meses 
dada a grave crise inflacionista, a escassez de 
recursos, enfim, a falta de alimento disponível 
para tantas pessoas: Venezuelanos, pessoas 
das mais diversas nacionalidades e, claro, os 
nossos compatriotas portugueses. 

 
4. A Venezuela é hoje um país em que não 

existe um poder judicial livre, porque 
submetido ao poder político autocrático, 
ditatorial e que por detrás de um suposto 
fanatismo ideológico apenas revela um 
oportunismo político sem escrúpulos talvez 
indexado a uma qualquer cripto moeda. 

 
5. É um país sem uma comunicação social livre. 
 
6. É um país onde morrem todas as semanas 

jovens e menos jovens. Abatidos. Por 
protestarem contra o governo. 

 
7. A Venezuela é um país com presos políticos. 

Nem sabemos quantos. 
 
Mesmo admitindo, em tese, que Maduro foi eleito 
democraticamente, a verdade é que uma ditadura 
não o é apenas pelo método de eleição dos seus 
governantes. Mas, talvez de forma mais 
preponderante, pela forma de exercício do poder 
político. E Maduro é, de facto, um ditador. 
 

O Parlamento Europeu em boa hora decidiu 
atribuir o Prémio Sakharov aos rostos da oposição 
venezuelana. O mínimo que enquanto país 
podemos fazer é respeitar o pedido de Ledezma e 
Júlio Borges: Ficar atentos ao escrutínio eleitoral 
naquele País aprazado para 2018. E, claro, 
manifestar o profundo repúdio por tudo aquilo que 
se está a passar na Venezuela. 
 
As ditaduras e a miséria não escolhem latitudes 
nem ideologias. Não são piores nem melhores 
pelo símbolo que evocam. São um mal que tem 
que ser expurgado. 
 
 
Assim: 
 
A. Os deputados municipais reunidos na 5.ª 

Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures manifestam a profunda 
preocupação, consternação e repúdio pelos 
acontecimentos na Venezuela. 

 
B. Exortam o Governo Português para, dentro 

das suas competências, assumir um papel 
proactivo junto da comunidade internacional 
para contribuir para uma solução que garanta 
um escrutínio sério, livre e democrático 
naquele país em 2018, 

 
e 
 
C. Manifestam a sua solidariedade para com o 

povo venezuelano, especialmente no que 
concerne à significativa comunidade 
portuguesa que vive naquele país. 

 
A presente moção deve ser enviada ao Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, embaixada 
portuguesa na Venezuela, grupos parlamentares 
na Assembleia da República e a todos os órgãos 
de comunicação social locais e nacionais. 

 
 

Loures, 14 de dezembro de 2017 
 

Os eleitos do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Grupo de Representantes do PS, Grupo de 
Representantes do PPD/PSD, Representante do 
PAN, Representante do CDS-PP e 
Representante do PPM, os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU e a 
abstenção do Representante do BE) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação 
apresentada pelo Representante 
do Partido Popular Monárquico 

 
Serviços Intermunicipalizados 

de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 

 
Considerando que: 
 
Tendo em conta o objeto social dos SIMAR, 
nomeadamente na responsabilidade sobre o 
controlo de distribuição de água no município. 
 
Os SIMAR têm como responsabilidade assegurar 
o fornecimento de um bem essencial como a água 
às famílias do Concelho. 
 
Tendo em consideração as constantes falhas de 
fornecimento do referido bem e das taxas 
mensalmente debitadas para assegurar o mesmo 
fornecimento, que são debitadas na faturação 
como mensais. 
 
Tendo ainda em consideração que a gestão dos 
SIMAR, apesar de repartida com o município de 
Odivelas se encontra sob a gestão do Município 
de Loures. 
 
Recomendamos que num princípio de justiça 
social de “utilizador pagador”: 
 
- Sempre que o fornecimento de água seja 

comprometido ou suspenso por um período 
comprovado a 4 horas, o valor referente ao dia 
em questão seja creditado na fatura do mês 
seguinte, para todos os clientes afetados. 

 
- As taxas abrangidas por esta recomendação 

são: 
 
• Águas Residuais 
• Resíduos Sólidos 
• Taxa de Recursos hídricos 
• Taxa de Gestão de Resíduos 
 
Fica salvaguardado o direito de não suspensão 
das referidas taxas por parte dos SIMAR, sempre 
ou quando a suspensão do serviço de água seja 
comprovadamente uma consequência de 
catástrofes, ou fenómenos naturais com 
comprovada relação com o corte ou suspensão do 
serviço. 
 
Que o presente documento seja remetido após 
aprovação às seguintes entidades: 
 

Conselho de Administração dos SIMAR na pessoa 
do seu Presidente; Executivo Municipal de Loures; 
Imprensa Local ; Imprensa Nacional. 

 
 

Loures 14 de dezembro de 2017 
 

Partido Popular Monárquico 
 

(a) Bruno Miguel Nunes 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PS, Grupo de 
Representantes da CDU, Representante do BE 
e Representante do CDS-PP, os votos a favor 
do Grupo de Representantes do PPD/PSD e 
Representante do PPM e a abstenção da 
Representante do PAN) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção 
apresentada pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Condenação do Reconhecimento pelos EUA 
de Jerusalém como capital de Israel 

 
Recentemente todo o mundo foi confrontado com 
o anúncio de Donald Trump, presidente dos EUA, 
de mudar a embaixada dos EUA de Telavive para 
Jerusalém - reconhecendo Jerusalém como capital 
de Israel. 
 
Tal anúncio e decisão contraria todas as 
resoluções das Nações Unidas e levou a que no 
Conselho de Segurança da ONU a esmagadora 
maioria dos países se pronunciasse contra a 
decisão unilateral dos EUA e fizesse um forte 
alerta para as nefastas consequências, 
nomeadamente para a resolução pacífica do 
conflito israelo-árabe. 
 
Por todo o mundo personalidades e organizações, 
entre os quais o secretário-geral da ONU têm 
expressado a sua preocupação e condenação 
desta decisão que impede a Paz e evidencia que 
os EUA querem ser parte do problema e não da 
solução. 
 
Tal decisão já originou manifestações de protesto 
dos palestinianos e de israelitas defensores da 
Paz, ações repressivas israelitas sobre os 
protestos dos palestinianos que já causaram 
mortes e feridos. 
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Assim, os eleitos na Assembleia Municipal de 
Loures, reunida a 14 de dezembro de 2017: 
 
1. Condenam a decisão dos EUA de reconhecer 

Jerusalém como capital de Israel. 
 
2. Reafirmam a sua solidariedade com o povo 

palestiniano. 
 
 

Os Eleitos da CDU 
 

Loures, 14 de dezembro de 2017 
 
 

A ser aprovada, esta moção deverá ser enviada 
para: 
 
- Embaixada dos Estados Unidos 
- Embaixada de Israel 
- Embaixada da Palestina 
- Primeiro-Ministro 
- Presidente da República 
- Todos os Partidos com representação na 

Assembleia da República 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação 
apresentada pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

David Grachat, atleta da GesLoures 
 

No passado dia 7 de dezembro, o atleta de 
natação adaptada da GesLoures, David Grachat, 
sagrou-se vice-campeão do mundo na final dos 
400 m livres (S9), no Campeonato do Mundo de 
Natação Adaptada de 2017, que decorreu na 
Cidade do México. 
 
A conquista desta medalha de prata constitui mais 
uma etapa na longa e brilhante carreira do 
nadador da GesLoures. O percurso desportivo 
deste nadador, o seu empenho, capacidade de 
trabalho e dedicação constituem um exemplo. 
 
David Grachat simboliza o exemplo de muitos 
nadadores que integram as equipas da GesLoures 
e é um exemplo do trabalho de excelência na 
promoção do desporto que é feito no concelho de 
Loures por muitas e diferentes entidades. 
 

Nesta ocasião, a Assembleia Municipal de Loures 
delibera saudar o atleta David Grachat, o seu 
treinador Carlos Mota e a restante equipa pela 
excelência do mérito alcançado e por todo o 
trabalho desenvolvido em prol do desporto. 

 
 

Os Eleitos da CDU 
 

Loures, 14 de dezembro de 2017 
 
 

A ser aprovada esta moção deverá ser enviada: 
 
- Ao atleta David Grachat 
- Ao treinador Carlos Mota 
- À Câmara Municipal de Loures 
- Ao Conselho de Administração da GesLoures 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação 
apresentada pelo Representante 

do Bloco de Esquerda 
 

Pela imediata adesão à Tarifa Social da Água 
 

Considerando que, no campo dos Direitos 
Humanos: 
 
a) O Direito à Água e ao Saneamento foi 

considerado um Direito Humano, pela 
Resolução da Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas n.º 
A/RES/64/292, adotada em 28 de julho de 
2010; 

 
b) Tal resolução da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas reconhece o 
direito ao acesso a água potável e ao 
saneamento como um Direito Humano 
essencial para o pleno gozo da vida e de 
todos os direitos humanos, apelando para tal a 
que os Estados e execução e tecnologia para 
a aumentar os esforços com vista a assegurar 
a todos o acesso físico e economicamente 
comportável a água potável e saneamento; 

 
c) Já em novembro de 2002, o Comité das 

Nações Unidas para os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais adotou o seu comentário 
geral n.º 15 sobre a Convenção Internacional 
sobre Direitos Económicos, Sociais e 
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Culturais, reconhecendo o direito à água e 
afirmando que o direito humano à água prevê 
que todos tenham água suficiente, segura, 
aceitável, fisicamente acessível e a preços 
razoáveis para usos pessoais e domésticos, 
proibindo ainda toda e qualquer forma de 
discriminação no acesso à água e 
saneamento, designadamente quanto aos 
estratos mais vulneráveis das populações; 

 
d) Conforme referido em “The Right to Water - 

Factsheet n.º 35” (disponível em 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
FactSheet35en.pdf), da autoria do Gabinete 
do Alto Comissário para os Direitos Humanos 
da ONU, o preço direto e indireto dos serviços 
de água e saneamento não devem impedir 
ninguém de aceder a esses serviços e não 
devem comprometer a capacidade de gozo de 
outros Direitos Humanos, designadamente o 
direito à alimentação, à habitação e à saúde; 

 
e) Incumbe pois, aos Estados ou autoridades 

locais, promover o acesso aos níveis mínimos 
essenciais do direito à água, que inclui o 
acesso a uma quantidade mínima essencial de 
água; 

 
f) Para tanto, deverão, de acordo com o 

Comentário Geral n.º 15 sobre a Convenção 
Internacional sobre Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais, assegurar as medidas 
necessárias que deverão incluir políticas de 
preço adequadas, como tarifas low cost ou 
gratuitas; 

 
g) O direito à água e ao saneamento, enquanto 

Direito Humano, exige de todas as autoridades 
públicas medidas com vista à sua efetivação, 
tendo ainda em conta que a água é um 
recurso natural, que deve ser de todos, e a 
todos deve ser acessível; 

 
 
Considerando ainda que, no campo da 
organização nacional dos serviços de 
abastecimento de água: 
 
h) As tarifas de abastecimento, saneamento e 

gestão de resíduos devem ser reduzidas 
quanto a utilizadores finais domésticos cujo 
agregado familiar possua rendimento bruto 
englobável para efeitos de Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) que 
não ultrapasse determinado valor, a fixar pela 
entidade titular, o qual não deve exceder o 
dobro do valor anual da retribuição mínima 
mensal garantida (Ponto 3.1.3.1 da 
Recomendação IRAR n.º 01/2009 

FORMAÇÃO DE TARIFÁRIOS APLICÁVEIS 
AOS UTILIZADORES FINAIS DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, DE SANEAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE 
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, 
disponível em http ://www.ersar.pt/pt/o-que-
fazemos/recomendacoes); 

 
i) Em complemento à Recomendação IRAR n.º 

1/2009, foi emitida a Recomendação IRAR n.º 
02/2010, que sublinha a recomendação de 
existência de um tarifário social para famílias 
de fracos recursos, que assegure o acesso à 
água mesmo em situações sociais extremas, 
quando o agregado familiar possuir um 
rendimento bruto que não ultrapasse 
determinado valor (Ponto 8.5 da 
Recomendação ERSAR n.º 02/2010 
CRITÉRIOS DE CÁLCULO PARA A 
FORMAÇÃO DE TARIFÁRIOS APLICÁVEIS 
AOS UTILIZADORES FINAIS DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, DE SANEAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE 
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, 
disponível em http://www.ersar.pt/pt/o-que-
fazemos/recomendacoes#BooklD=2077); 

 
j) Igualmente o Regulamento Tarifário do 

Serviço de Gestão dos Resíduos Urbanos, 
aprovado pela ERSAR (disponível em 
http://www.ersar.pt/pt/IegisIacao/reguIamentos
-com-eficacia-externa) prevê a obrigatoriedade 
de tarifas sociais nos termos do respetivo 
artigo 22.º; 

 
k) Foi aprovada no Orçamento de Estado para o 

ano de 2017 (Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro) uma autorização legislativa no 
âmbito da tarifa social para o fornecimento de 
serviços de águas (artigo 67.º); 

 
l) A autorização legislativa visa criar um regime 

de atribuição de tarifas sociais para a 
prestação dos serviços de águas, a atribuir 
pelo município territorialmente competente e a 
aplicar a clientes finais; 

 
m) Foi publicado o Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 

de dezembro, que no uso da autorização 
legislativa conferida ao Governo pelo artigo 
67.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
“Estabelece o regime da tarifa social relativa à 
prestação dos serviços de águas”; 
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n) A tarifa social abrange os serviços de 
abastecimento de água e de saneamento de 
águas residuais (artigo 1.º, n.º 2 do Decreto-
Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro); 

 
o) São elegíveis para beneficiar da tarifa social 

as pessoas singulares com contrato de 
fornecimento de serviços de águas e que se 
encontrem em situação de carência 
económica (artigo 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
147/2017, de 5 de dezembro); 

 
p) Encontram-se em situação de carência 

económica as pessoas beneficiárias, 
nomeadamente, de Complemento Solidário 
para Idosos, Rendimento Social de Inserção, 
Subsídio Social de Desemprego, Abono de 
família, Pensão Social de Invalidez; Pensão 
Social de Velhice (artigo 2.º, n.º 2, do Decreto-
Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro) e os 
clientes finais, cujo agregado familiar tenha um 
rendimento anual igual ou inferior a (euro) 
5.808, acrescido de 50% por cada elemento 
do agregado familiar que não aufira qualquer 
rendimento, até ao máximo de 10, ainda que 
não beneficiem de qualquer prestação social 
(artigo 2.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 147/2017, 
de 5 de dezembro); 

 
q) Para além das situações de carência 

económica referidas no artigo 2.º, n.º 2 e n.º 3 
do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro, os municípios podem estabelecer, 
mediante deliberação da assembleia 
municipal, outros critérios de referência, desde 
que não sejam restritivos em relação aos 
definidos legalmente; 

 
r) A adesão dos municípios ao regime de tarifa 

social é voluntária, mediante deliberação da 
assembleia municipal, sob proposta da 
câmara municipal (artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-
Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro); 

 
s) Para efeitos de preparação da proposta de 

adesão, as entidades referidas no número 
anterior prestam informação sobre o universo 
de clientes finais, através do envio do número 
de identificação fiscal dos titulares dos 
contratos e do código do local de consumo, à 
câmara municipal territorialmente competente, 
no prazo de 30 dias após a solicitação (artigo 
3.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro) e com base nessa informação a 
câmara municipal pode solicitar à DGAL 
informação estatística preliminar sobre o 
potencial universo de beneficiários (artigo 3.º, 
n.º 4, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro); 

t) Os municípios aderentes solicitam e obtêm a 
informação sobre a elegibilidade dos 
potenciais beneficiários, mediante o número 
de identificação fiscal do titular do contrato e 
do código do local de consumo, através da 
DGAL, que para este efeito consulta os 
serviços competentes da Segurança Social e 
da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), nos 
termos do artigo 3.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 
147/2017, de 5 de dezembro; 

 
u) Nas situações previstas no artigo 2.º, n.º 2 e 

n.º 3 do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro, a atribuição da tarifa social ao 
cliente final do fornecimento dos serviços de 
águas é automática, não carecendo de pedido 
ou requerimento dos interessados (artigo 6.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro); 

 
v) Anteriormente esta tarifa estava dependente 

de condições de adesão que implicavam o 
requerimento ao prestador de serviços e a 
apresentação regular de documentação 
comprovativa da situação socioeconómica do 
beneficiário e respetivo agregado familiar; 

 
w) Tal como antes sucedia na energia, a falta de 

informação e os entraves burocráticos 
constituem os principais fatores de inibição do 
acesso de potenciais beneficiários da tarifa 
social de água a este desconto, tanto mais 
que, muitas vezes, são pessoas com menos 
acesso à informação e com maiores 
dificuldades em lidar com estes 
procedimentos; 

 
x) O dispositivo automático de reconhecimento 

do direito à tarifa social de água alargaria 
muito o alcance e os efeitos sociais desta 
medida, recomendada pela regulação do setor 
e já implementada por numerosas autarquias; 

 
y) Importa assim, quanto antes, implementar este 

mecanismo automático de atribuição da Tarifa 
Social da Água, assegurando um acesso 
generalizado à Tarifa Social da Água, sem 
dependência de formalidades por parte dos 
beneficiários; 

 
z) Como se já referiu em q) podem ainda ser 

estabelecidos outros critérios de referência no 
acesso à Tarifa Social da Água, por 
deliberação da assembleia municipal, sob 
proposta da câmara municipal, situação em 
que o mecanismo de atribuição não é 
automático e depende de pedido à Câmara 
Municipal (artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 
147/2017, de 5 de dezembro); 
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aa) A falta de automaticidade da medida, nestes 
casos, não deve prejudicar a sua aplicação, 
assegurando-se, ainda que porventura de 
forma diferenciada, o acesso à Tarifa Social 
da Água a agregados familiares que, não se 
encontrando no limiar de pobreza ditado pelas 
regras de aplicação automática, se encontram 
ainda assim em situação de vulnerabilidade 
económica; 

 
bb) A tarifa social é calculada mediante a 

aplicação de um desconto e ou de isenção de 
tarifas (artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 
147/2017, de 5 de dezembro), competindo aos 
órgãos do município fixar o valor do desconto 
e ou a isenção e os eventuais limites máximos 
de consumo sobre os quais estes são 
aplicáveis (artigo 5.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 
147/2017, de 5 de dezembro); 

 
cc) O desconto incide sobre o preço a pagar por 

metro cúbico de água fornecida, bem como 
sobre o metro cúbico de águas residuais 
recolhidas, ainda que calculado sobre o 
consumo de água, não incidindo sobre outros 
elementos ou componentes da fatura (artigo 
5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro); 

 
dd) A isenção incide sobre tarifas de valor fixo 

aplicáveis (artigo 5.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 
147/2017, de 5 de dezembro); 

 
ee) A redução recomendada no tarifário social, no 

caso dos serviços de águas, deve concretizar-
se através da isenção das tarifas fixas e da 
aplicação ao consumo total do utilizador das 
tarifas variáveis do primeiro escalão, até ao 
limite mensal de 15 m3 e, no caso dos serviços 
de gestão de resíduos, pela isenção da 
respetiva tarifa fixa (Ponto 3.1.3.2 da 
Recomendação IRAR n.º 01/2009 
FORMAÇÃO DE TARIFÁRIOS APLICÁVEIS 
AOS UTILIZADORES FINAIS DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, DE SANEAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE 
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, 
disponível em http://www.ersar.pt/pt/o-que-
fazemos/recomendacoes); 

 
ff) Importa assim estudar a aplicação e alcance 

da Tarifa Social de Água, para que possa ser 
o mais rapidamente aplicada nos termos do 
novo regime legal constante do Decreto-Lei n.º 
147/2017, de 5 de dezembro, permitindo 
escrutinar o impacto financeiro da medida para 
o Município; 

gg) O Município de Loures gere os sistemas de 
abastecimento de água, de saneamento de 
águas residuais e de recolha de resíduos 
através dos SIMAR, um serviço 
intermunicipalizado que abrange também o 
Município de Odivelas; 

 
hh) Os SIMAR praticam já tarifas sociais que, 

pese embora cumprirem os requisitos quanto 
à fixação dos respetivos valores no entanto 
não cumprem com os requisitos obrigatórios 
quanto à determinação dos utilizadores 
abrangidos, nos termos do artigo 2.º, n.º 2 e 
n.º 3 do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro e bem assim abaixo da 
possibilidade oferecida pelo Ponto 3.1.3.1 da 
Recomendação IRAR n.º 01/2009 (tarifas 
sociais disponíveis em http://www.simar-
louresodivelas.pt/clientes_pag/tarifa 
social.aspx); 

 
ii) Se é certo que a medida apenas é aplicável à 

água e saneamento de águas residuais (artigo 
1.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro), deve a mesma ser estendida à 
recolha de resíduos urbanos de clientes 
domésticos, considerando que se utiliza o 
consumo de água como referencial, por um 
lado, e que a respetiva liquidação e cobrança 
é feita na mesma fatura; 

 
jj) A avaliação do impacto financeiro deve ser 

feita por dois prismas: em primeiro lugar a 
determinação do universo dos utilizadores 
elegíveis e em segundo lugar a determinação 
das isenções e descontos que 
consubstanciarão da Tarifa Social da Água 
praticada; 

 
kk) No que à determinação do universo de 

utilizadores elegíveis respeita, importa: 
 
i A sua aplicação às situações expressamente 

consagradas no artigo 2.º, n.º 2 e n.º 3 do 
Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro; 

 
ii O alargamento, ao abrigo do disposto no 

artigo 2.º, n.º 4, e considerando ainda o Ponto 
3.1.3.1 da Recomendação IRAR n.º 01/2009 
aos utilizadores cujo agregado familiar possua 
rendimento bruto englobável para efeitos de 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 
Singulares (IRS) igual ou inferior ao dobro do 
valor anual da retribuição mínima mensal 
garantida. 

 
ll) No que à fixação da Tarifa Social diz respeito, 

deve a mesma contemplar: 
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i A isenção sobre tarifas de valor fixo aplicáveis, 
nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do Decreto-Lei 
n.º 147/2017, de 5 de dezembro; 

 
ii A aplicação ao consumo total do utilizador das 

tarifas variáveis do primeiro escalão, até ao 
limite mensal de 15 m3. 

 
mm) Para concretização desta medida, deve a 

Câmara Municipal proceder à recolha dos 
elementos informativos previstos no artigo 
3.º, n.º 3 e n.º 4 do Decreto-Lei n.º 147/2017, 
de 5 de dezembro; 

 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 14 de dezembro de 2017, ao abrigo do artigo 
25.º, n.º 2, alínea k), do Anexo 1 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibera recomendar 
à Câmara Municipal de Loures que: 
 
1- Delibere e proponha à aprovação desta 

Assembleia Municipal a adesão à Tarifa Social 
de Água ao abrigo do disposto no artigo 3.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro. 

 
2- A par da adesão à Tarifa Social de Água seja 

implementada a Tarifa Social de Resíduos 
Sólidos Urbanos. 

 
3- Sejam abrangidos pela Tarifa Social de Água, 

de forma automática, nos termos dos artigos 
2.º, n.º 2 e n.º 3 e do artigo 6.º, n.º 1, todos do 
Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, 
as seguintes pessoas: 

 
a) Os clientes finais que sejam beneficiários de 

complemento solidário para idosos, 
rendimento social de inserção, subsídio social 
de desemprego, abono de família, pensão 
social de invalidez ou de pensão social de 
velhice; 

 
b) Os clientes finais, cujo agregado familiar tenha 

um rendimento anual igual ou inferior a (euro) 
5.808, acrescido de 50% por cada elemento 
do agregado familiar que não aufira qualquer 
rendimento, até ao máximo de 10, ainda que 
não beneficiem de qualquer prestação social. 

 
4- Sejam ainda abrangidos pela Tarifa Social de 

Água, ao abrigo do artigo 2.º, n.º do Decreto-
Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, todos os 
clientes finais cujo agregado familiar possua 
rendimento bruto englobável para efeitos de 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 
Singulares (IRS) igual ou inferior ao dobro do 
valor anual da retribuição mínima mensal 
garantida. 

5- O procedimento de atribuição da Tarifa Social 
de Água proposto em 4 e da Tarifa Social de 
Recolha de Resíduos Urbanos referido em 2 
seja simples, desburocratizado e amplamente 
divulgado. 

 
6- Proceda de imediato à solicitação da 

informação necessária para a aplicação das 
medidas propostas, por recurso aos pedidos 
de dados previstos no artigo 3.º, n.º 3 e n.º 4 
do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro. 

 
7- Remeter a presente proposta de 

recomendação a Suas Excelências, o 
Primeiro-Ministro, o Ministro do Ambiente, o 
Ministro-adjunto, o Secretário de Estado dos 
Assuntos Parlamentares e ao Secretário de 
Estado das Autarquias Locais, aos Grupos 
Parlamentares na Assembleia da República e 
à Câmara e Assembleia Municipal de 
Odivelas. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Grupo de Representantes da CDU, 
Representante do BE e Representante do PAN, 
e as abstenções do Grupo de Representantes 
do PS, Grupo de Representantes do PPD/PSD, 
Representante do CDS-PP e Representante do 
PPM) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

Proposta 
apresentada pelo Representante 

do Bloco de Esquerda 
 

Criação de uma rede de hotspots wi-fi gratuitos 
no concelho 

 
O acesso à Internet deixou de ser um bem 
acessório para ser hoje uma necessidade 
fundamental de todos os cidadãos. Trata-se de 
uma potente ferramenta de pesquisa de 
informação, especialmente vocacionada para o 
apoio ao estudo dos jovens, e um auxílio precioso 
no combate ao isolamento dos mais idosos. 
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Nem todos os munícipes do concelho dispõem de 
dispositivos móveis com tráfego de acesso à 
Internet. Além disso, nem todos dispõem de 
ligações dedicadas nas suas habitações, facto que 
se torna mais acentuado nas freguesias de índole 
rural. 
 
Ao não disporem do mesmo nível de acesso à 
informação, esses munícipes ver-se-ão privados 
das enormes potencialidades que o mundo digital 
proporciona, nomeadamente no acesso à 
informação, mas também no contacto com 
amigos, colegas ou familiares. E essa privação é 
meio caminho andado para a infoexclusão. 
 
Por outro lado, a União Europeia tem a decorrer 
um Programa, destinado a entidades públicas 
locais, para que estas possam proporcionar o 
acesso à Internet sem fios gratuita a todos os 
cidadãos da sua área de responsabilidade. 
 
Denominado WiFiEU, o programa financia a 
instalação do sistema e os respetivos 
equipamentos, ficando cada entidade apenas 
responsável pela subscrição do serviço e pela 
respetiva manutenção. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 5.ª Sessão Extraordinária no dia 14 de 
dezembro de 2017, delibera: 
 
1. Que a Câmara Municipal de Loures entre 

imediatamente em contacto com as instâncias 
europeias para a elaboração da respetiva 
candidatura ao Programa WiFiEU; 

 
2. Que a autarquia solicite orçamentos junto das 

operadoras para aferição de qual o mais 
favorável; 

 
3. Que, em conformidade com os trâmites 

daquele programa de apoio comunitário, 
proceda à instalação de hotspots wi-fi gratuitos 
nos principais espaços, equipamentos e 
edifícios públicos do concelho. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 24h00, foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposto, e unanimemente aceite, o 
prolongamento dos trabalhos da Sessão até às 
01h00 de dia 15 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 

 
Proposta de aprovação da participação do 
Município em 5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal no Concelho de Loures, a 
incidir nos rendimentos do ano de 2018 e a 
arrecadar pelo Município em 2019. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 26.º da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a alínea c) 
do n.º 1 do Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 572/2017 

 
[Aprovada na 1.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 5 de dezembro de 2017] 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea f) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais, na sua redação 
vigente, constitui receita dos municípios o 
produto da participação nos recursos públicos 
determinada nos termos do disposto nos 
artigos 25.º e seguintes daquele diploma legal; 

 
B. O artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, supra melhor identificada, 
estabelece que os municípios têm direito a 
uma participação variável até 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
respetiva circunscrição territorial, nos termos 
definidos naquele preceito legal; 

 
C. De acordo com aquele mesmo preceito legal, 

a participação variável deliberada deve ser 
comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos, sob pena de perda 
do direito àquela participação por parte do 
município. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada, e do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º conjugada com 
a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na 
redação vigente, delibere submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a 
participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal no concelho de Loures, a 
incidir nos rendimentos de 2018 e a arrecadar pelo 
Município em 2019. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
Pelo Grupo de Representantes do PPD/PSD foi 
apresentada a seguinte Proposta alternativa: 

 
PROPOSTA 

 
Proposta 

apresentada pelo Grupo de Representantes 
do Partido Social Democrata 

 
Participação do Município 

no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal no Concelho de Loures, 

a arrecadar em 2019, 
com referência aos rendimentos 

do ano de 2018 
 

Considerando que: 
 
a) Nos termos da alínea b) do art.º 81.º da 

Constituição da República Portuguesa é 
incumbência prioritária do Estado “promover a 
justiça social, assegurar a igualdade de 
oportunidades e operar as necessárias 
correções das desigualdades na distribuição 
da riqueza e do rendimento, nomeadamente 
através da política fiscal”; 

 
b) Nos termos do n.º 1 do art.º 103.º da 

Constituição da República Portuguesa o 
sistema fiscal visa, entre outras finalidades, 
“uma repartição justa dos rendimentos e da 
riqueza”; 

 
 
 

c) Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º e 
do n.º 1 do art.º 26.º, ambos da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, os municípios têm 
direito, em cada ano, a uma participação 
variável, até 5%, no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 
territorial, relativa aos rendimentos do ano 
imediatamente anterior, que é calculada sobre 
a respetiva coleta líquida das deduções 
previstas no n.º 1 do art.º 78.º do Código do 
IRS; 

 
d) A participação variável no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal no município 
depende de deliberação, a aprovar até 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos, nos termos do n.º 2 
do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro; 

 
e) O Município de Loures é, de entre os 

municípios com mais de 100.000 habitantes, 
aquele que impõe aos seus munícipes uma 
carga fiscal mais elevada, sem qualquer razão 
justificativa em termos de coesão social ou 
desenvolvimento económico; 

 
f) Se impõe, num momento em que alguns 

indicadores económicos apresentam 
tendência objetiva de melhoria, transmitir às 
famílias um sinal de estímulo e de um sistema 
fiscal que atenda às suas necessidades 
fundamentais; 

 
g) O Executivo propõe a manutenção da 

participação máxima legalmente estabelecida 
no IRS pelo Município, ignorando as 
necessidades dos agregados familiares aqui 
residentes e o contexto tributário dos 
concelhos limítrofes, gerador de uma 
incontestável injustiça e desigualdade fiscal. 

 
 
Os Eleitos pelo Partido Social Democrata na 
Assembleia Municipal de Loures têm a honra de 
propor que: 
 
A Assembleia Municipal de Loures, nos termos do 
disposto no artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, e do disposto na alínea c) no n.º 1 do 
artigo 25.º conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33.º, ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibere, a participação de 4,5% no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 
Concelho de Loures, com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2018. 
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Loures, 14 de dezembro de 2017 
 

Os Eleitos do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

Pelo Representante do BE, foi apresentada a 
seguinte Proposta alternativa: 

 
PROPOSTA 

 
Proposta 

apresentada pelo Representante 
do Bloco de Esquerda 

 
Participação do Município no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal no concelho de 
Loures, a incidir nos rendimentos de 2018 e a 
arrecadar em 2019 no valor de 4%. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
 
(Colocada à votação a Proposta de Deliberação 
n.º 572/2017, esta foi aprovada por maioria, 
com os votos a favor do Grupo de 
Representantes da CDU e Representante do 
PAN, os votos contra do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD, Representante do 
BE e Representante do PPM e as abstenções 
do Grupo de Representantes do PS e 
Representante do CDS-PP, com consequente 
prejuízo das propostas alternativas 
apresentadas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

Proposta de fixação de taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) a aplicar em 2018. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no n.º 5 do Artigo 112.º do 
Código de Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, conjugado com 
o disposto na alínea d) do n.º 1 do Artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 571/2017 

 
[Aprovada na 1.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 5 de dezembro de 2017] 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as 
respetivas alterações, o Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor 
patrimonial tributário dos prédios urbanos e 
rústicos situados em território português; 

 
B. Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais, na sua redação 
atual, constitui receita dos municípios o 
produto da cobrança do IMI, sem prejuízo da 
receita legalmente afeta às freguesias nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º da 
mesma Lei; 

 
C. Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais, aprova o estatuto das 
entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do 
Estado para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais e aprova o regime 
jurídico do associativismo autárquico, na sua 
redação vigente, compete à Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
fixar anualmente o valor da taxa do IMI; 

 
D. O artigo 112.º do CIMI reitera que compete 

aos municípios, mediante deliberação da 
respetiva Assembleia Municipal, fixar a taxa do 
lMI a aplicar em cada ano de acordo com os 
intervalos e metodologias previstas na lei; bem 
como minorar e majorar a mesma; 
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E. De acordo com o disposto no artigo 112.º-A do 
CIMI, os municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, podem fixar uma 
redução da taxa do lMI sobre imóveis que 
vigorar no ano a que respeita o imposto, a 
aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 
destinado a habitação própria e permanente 
do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que seja efetivamente afeto a tal 
fim, atendendo ao número de dependentes 
que, nos termos do Código do IRS, compõem 
o respetivo agregado familiar, de acordo com 
as deduções fixas previstas naquele mesmo 
artigo; 

 
F. De acordo com os preceitos legais invocados 

nos dois considerandos precedentes, as 
deliberações ali previstas devem ser 
comunicadas à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro, sob pena de aplicação da taxa 
mínima. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto nos artigos 112.º e 112.º-A ambos do 
CIMI e do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
25.º conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibere 
submeter à Assembleia Municipal de Loures, para 
deliberação, a proposta de fixação das seguintes 
taxas do IMI a vigorar em 2018: 
 
1. Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 

Prédios urbanos: 0,38%. 
 

2. Nos termos do n.º3 do artigo 112.º do ClMl e 
do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto: 

 
A elevação da taxa aprovada no ponto 1 da 
presente proposta de deliberação ao triplo nos 
casos de prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano, conforme 
informação n.º 362/DPCA/ACC de 2017.11.29 
e Iistagem em anexo à mesma. 

 
3. Nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI: 
 

A majoração de 30% da taxa aplicável a 
prédios urbanos degradados, que como tal 
tenham sido identificados e considerados, 
conforme informação n.º 362/DPCA/ACC de 
2017.11.29 e listagem em anexo à mesma. 

 
 

4. Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: 
 

A redução da taxa aprovada no ponto 1 da 
presente proposta de deliberação a aplicar ao 
prédio ou parte de prédio urbano destinado a 
habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que 
seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do 
Código do IRS, compõem o respetivo 
agregado familiar, de acordo com a seguinte 
tabela: 

 
Número de dependentes a cargo Dedução fixa 
1 (um) 20 € 
2 (dois) 40 € 
3 (três) ou mais 70 € 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
Pelo Grupo de Representantes do PPD/PSD foi 
apresentada a seguinte Proposta alternativa: 

 
PROPOSTA 

 
Proposta 

apresentada pelo Grupo de Representantes 
do Partido Social Democrata 

 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Fixação das taxas de IMI 
a vigorar para o ano de 2018 

 
Considerando que: 
 
a) Nos termos do n.º 3 do art.º 104.º da 

Constituição da República Portuguesa “a 
tributação do património deve contribuir para a 
igualdade entre os cidadãos”; 

 
b) Nos termos da alínea b) do art.º 81.º da 

Constituição da República Portuguesa é 
incumbência prioritária do Estado “promover a 
justiça social, assegurar a igualdade de 
oportunidades e operar as necessárias 
correções das desigualdades na distribuição 
da riqueza e do rendimento, nomeadamente 
através da política fiscal”; 

 
c) Nos termos do art.º 6.º da Lei Geral Tributária, 

na sua redação atual, a tributação deve ter em 
conta as especificidades do agregado familiar 
e protegê-lo; 
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d) Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro constitui receita 
dos municípios o produto da cobrança do IMI, 
sem prejuízo da receita legalmente afeta às 
freguesias nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 23.º da mesma lei; 

 
e) O artigo 112.º do CIMI estabelece que 

compete aos municípios, mediante 
deliberação da respetiva assembleia 
municipal, fixar as taxas do IMI a aplicar em 
cada ano, de acordo com os intervalos e nos 
trâmites definidos na lei, bem como minorar e 
majorar as mesmas; 

 
f) O Município de Loures é, de entre os 

municípios com mais de 100.000 habitantes, 
aquele que impõe aos seus munícipes uma 
carga fiscal mais elevada, sem qualquer razão 
justificativa em termos de coesão social ou 
desenvolvimento económico; 

 
g) Se impõe, num momento em que alguns 

indicadores económicos apresentam 
tendência objetiva de melhoria, transmitir às 
famílias um sinal de estímulo e de um sistema 
fiscal que atenda às suas necessidades 
fundamentais; 

 
h) Nos termos do n.º 14 do art.º 112.º do CIMI, as 

deliberações efetuadas neste domínio devem 
ser comunicadas à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro, sob pena de aplicação das taxas 
mínimas. 

 
 
Os Eleitos pelo Partido Social Democrata na 
Assembleia Municipal de Loures têm a honra de 
propor que: 
 
A Assembleia Municipal de Loures, nos termos do 
disposto nos artigos 112.º e 112.º-A, ambos do 
CIMI, e do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
25.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, delibere a proposta de fixação das 
seguintes taxas do IMI a vigorar em 2018: 
 
1. Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 
- Prédios rústicos: 0,8%; 
 
- Prédios urbanos: 0,375% 
 
- Tratando-se de prédios constituídos por parte 

rústica e urbana, aplica-se ao valor patrimonial 
tributário de cada parte a respetiva taxa. 

 

2. Nos termos do n.º 3 do art.º 112.º do CIMI e do 
Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, a 
elevação da taxa prevista no ponto 1 da 
presente proposta ao triplo nos casos de 
prédios urbanos que se encontrem devolutos 
há mais de um ano. 

 
3. Nos termos do n.º 8 do art.º 112.º do CIMI é 

majorada a 30% da taxa aplicável a prédios 
urbanos degradados, que tenham sido 
identificados e considerados como tal pelo 
município. 

 
4. Nos termos do art.º 112.º-A do CIMI, a 

redução da taxa constante do ponto 1 da 
proposta de deliberação, aplicada ao prédio ou 
parte do prédio urbano destinado a habitação 
própria ou permanente do sujeito passivo ou 
do seu agregado familiar, que nos termos, do 
código do IRS compõe com o respetivo 
agregado familiar, de acordo com a seguinte 
tabela: 

 
N.º de dependentes a cargo Dedução fixa 

1 (um) 20€ 
2 (dois) 40 € 
3 (três) ou mais 70€ 

 
 

Loures, 14 de dezembro de 2017 
 

Os eleitos do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 
Pelo Representante do BE foi apresentada a 
seguinte Proposta alternativa: 

 
PROPOSTA 

 
Proposta 

apresentada pelo Representante 
do Bloco de Esquerda 

 
Propõem-se as seguintes taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis para o ano de 2018: 
 
1- Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 
a) Prédios Rústicos: 0,8% 
 
b) Prédios Urbanos: 0,35% 

 
 

O eleito pelo Bloco de Esquerda, 
 

(Carlos Gonçalves) 
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(Colocada à votação a Proposta de Deliberação 
n.º 571/2017, esta foi aprovada por maioria, 
com os votos a favor do Grupo de 
Representantes da CDU e Representante do 
PAN e Representante do CDS-PP, os votos 
contra do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD, Representante do BE e 
Representante do PPM, e as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS, com 
consequente prejuízo das propostas 
alternativas apresentadas) 
 
 
 
 
 
A Sessão terminou às 00h57, ficando agendada, 
por proposta do Sr. Presidente da Assembleia, 
nova reunião a ter lugar no dia 21 de dezembro de 
2017, com início às 20h00. 

 
 
 


