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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

10.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 13 de novembro de 2019 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador António Manuel 
Lopes Marcelino à presente Reunião. 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA 
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

Proposta de fixação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar em 
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 625/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
287/2003, de 12 de novembro, com as 
respetivas alterações, consagra que 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 do 
mesmo diploma legal; 

 
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, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, 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 
lMl a aplicar em cada ano de acordo com os 
intervalos e metodologias previstas na lei, bem 
como minorar e majorar a mesma nos termos 
do mesmo artigo; 
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E. Aquando da aprovação pelos órgãos 
municipais da delimitação das 32 Áreas de 
Reabilitação Urbana no concelho de Loures e 
respetivas Operações de Reabilitação Urbana, 
na 72.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, realizada a 7 de 
setembro de 2016, e na 4.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal de Loures, realizada 
a 22 de setembro de 2016, foi também 
aprovado um conjunto alargado de incentivos 
à dita reabilitação urbana, destacando-se a 
“Redução de 20% do IMI para os edifícios ou 
frações autónomas arrendadas, e quando 
inseridas em Áreas de Reabilitação Urbana, 
por um período de 1 ano, podendo ser 
renovada anualmente”, nos termos do n.º 7 do 
artigo 112.º do CIMI; 

 
F. De acordo com o artigo 112.º-A do CIMI, os 

municípios, mediante deliberação da 
assembleia municipal, podem fixar uma 
redução da taxa do IMI 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; 

 
G. As deliberações previstas nos artigos 112.º e 

112.º-A do CIMI devem ser comunicadas à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por via 
eletrónica, até ao dia 31 de dezembro, sob 
pena de aplicação da taxa mínima; 

 
H. Nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra identificada, 
na sua redação vigente, a assembleia 
municipal pode, mediante proposta da câmara 
municipal, aprovar regulamento contendo os 
critérios e condições para o reconhecimento 
de isenções totais ou parciais, objetivas ou 
subjetivas, relativamente aos impostos e 
outros tributos próprios; 

 
I. O Regulamento Municipal de Atribuição de 

Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures, aprovado na 2.ª 
Reunião da 5.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Loures, realizada em 
21 de dezembro de 2017, sob proposta da 
Câmara Municipal de Loures deliberada na 
sua 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 5 
de dezembro de 2017, consagra, na alínea b) 
do n.º 1 do seu artigo 7.º, o direito à 

concessão de uma redução de 20% da taxa 
do lMl, até ao limite máximo de 70,00 €/ano; 

 
J. O Regulamento Municipal supra melhor 

identificado consagra os requisitos e os 
procedimentos que devem ser observados 
para a atribuição dos benefícios ali 
consagrados; 

 
K. De acordo com o n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra 
mencionada, nos casos referidos no seu n.º 2, 
o reconhecimento do direito à isenção é da 
competência da câmara municipal, no estrito 
cumprimento dos pressupostos fixados nas 
normas regulamentares aprovadas; 

 
L. Os benefícios reconhecidos, no âmbito do 

artigo 16.º supra invocado, devem ser 
comunicados, anualmente, à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, até 31 de dezembro, 
por transmissão eletrónica de dados, com 
indicação do seu âmbito e período de 
vigência, bem como dos artigos matriciais dos 
prédios abrangidos; 

 
M. Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada, as freguesias são ouvidas antes 
da concessão, por parte dos municípios, de 
isenções fiscais subjetivas relativas aos 
impostos municipais que constituem receitas 
daquelas, no que respeita à fundamentação 
da decisão de concessão da dita isenção e 
são informadas quanto à despesa fiscal 
envolvida, havendo lugar a compensação em 
caso de discordância expressa da respetiva 
freguesia. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a Câmara Municipal de Loures, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 14.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra 
identificada, nos artigos 112.º e 112.º-A ambos 
do CIMI e 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 2020: 

 
a1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 
• Prédios urbanos: 0,374%. 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 23 
 

13 de NOVEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

7 

 

a2) Nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do CIMI e 
do DL n.º 159/2006, de 8 de agosto, na sua 
redação vigente: 

 
A elevação da taxa aprovada no ponto a1) 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 232/DPCA/ACC de 2019.10.21 e 
listagem em anexo à mesma. 
 
a3) Nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI: 
 
A majoração de 30% da taxa aprovada no ponto 
a1) da presente proposta de deliberação aplicável 
a prédios urbanos degradados, que como tal 
tenham sido identificados e considerados, 
conforme informação n.º 232/DPCA/ACC de 
2019.10.21 e listagem em anexo à mesma. 
 
a4) Nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI: 
 
A minoração de 20% da taxa aprovada no ponto 
a1) da presente proposta de deliberação aplicável 
a prédios urbanos arrendados e sitos nas Áreas 
de Reabilitação Urbana delimitadas no Município 
de Loures, conforme informação n.º 

476/2019/DPGU/DGU/APS/AN. 
 
a5) Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: 
 
A redução da taxa aprovada no ponto a1) 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) 20,00 € 
2 (dois) 40,00 € 
3 (três) ou mais 70,00 € 
 
2. Que a Câmara Municipal de Loures, nos 

termos do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra 
identificada, delibere reconhecer a redução de 
20% da taxa aprovada no ponto a1) da 
presente proposta de deliberação, até ao limite 
máximo de 70,00 €, nos termos do 
Regulamento Municipal de Atribuição de 
Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures e conforme informação 
n.º 228/SMPC/RA de 2019.10.17 e listagem 
em anexo à mesma. 

 

3. Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo 
da proposta de deliberação n.º 377/2016, 
aprovada na 72.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada a 7 de 
setembro de 2016, e na 4.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal de Loures, realizada 
a 22 de setembro de 2016, relativa à 
delimitação de 32 Áreas de Reabilitação 
Urbana e respetivas Operações de 
Reabilitação Urbana, e nos termos da alínea 
a) do artigo 14.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana, aprovado pelo DL n.º 

307/2009, de 23 de outubro, e respetivas 
alterações e do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para deliberação, a redução de 20% 
das taxas do IMI aprovadas em 2017 e em 
2018 para vigorarem em 2018 e 2019, 
respetivamente, relativamente a prédios 
urbanos arrendados e sitos nas Áreas de 
Reabilitação Urbana delimitadas no Município 
de Loures, no âmbito dos processos e factos 
ocorridos e verificados em 2017 e 2018, de 
acordo com a informação n.º 
476/2019/DPGU/DGU/APS/NA. 

 
 

Loures, 11 de novembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata foi apresentada uma 
Proposta Alternativa, que recebeu o n.º 629/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 629/2019 

 
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”; 
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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; 

 
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 das mais elevadas, sem qualquer 
razão justificativa em termos de coesão social 
ou desenvolvimento económico; 

 
g) Se impõe, num momento em que a receita 

derivada dos impostos municipais tem 
registado uma tendência de crescimento, 
consideramos necessário transmitir às famílias 
um sinal de estímulo e de um sistema fiscal 
que atenda às suas necessidades 
fundamentais; 

 
h) As deliberações previstas nos artigos 112.º e 

112.º-A do ClMl devem ser comunicadas à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por via 
eletrónica, até ao dia 31 de dezembro, sob 
pena de aplicação da taxa mínima; 

 
i) Nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra identificada, 
na sua redação vigente, a assembleia 
municipal pode, mediante proposta da câmara 
municipal, aprovar regulamento contendo os 
critérios e condições para o reconhecimento 
de isenções totais ou parciais, objetivas ou 
subjetivas, relativamente aos impostos e 
outros tributos próprios; 

 
j) O Regulamento Municipal de Atribuição de 

Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures, aprovado na 2.ª 
reunião da 5.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Loures, realizada em 
21 de dezembro de 2017, sob proposta da 
Câmara Municipal de Loures deliberada na 
sua 1.ª reunião extraordinária, realizada em 5 

de dezembro de 2017, consagra, na alínea b) 
do n.º 1 do seu artigo 7.º, o direito à 
concessão de uma redução de 20% da taxa 
do IMl, até ao limite máximo de 70,00 €/ano; 

 
k) O Regulamento Municipal supra melhor 

identificado consagra os requisitos e os 
procedimentos que devem ser observados 
para a atribuição dos benefícios ali 
consagrados; 

 
l) De acordo com o n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supramencionada, 
nos casos referidos no seu n.º 2, o 
reconhecimento do direito à isenção é da 
competência da câmara municipal, no estrito 
cumprimento dos pressupostos fixados nas 
normas regulamentares aprovadas; 

 
m) Os benefícios reconhecidos, no âmbito do 

artigo 16.º supra invocado, devem ser 
comunicados, anualmente, à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, até 31 de dezembro, 
por transmissão eletrónica de dados, com 
indicação do seu âmbito e período de 
vigência, bem como dos artigos matriciais dos 
prédios abrangidos; 

 
n) Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada, as freguesias são ouvidas antes 
da concessão, por parte dos municípios, de 
isenções fiscais subjetivas relativas aos 
impostos municipais que constituem receitas 
daquelas, no que respeita à fundamentação 
da decisão de concessão da dita isenção e 
são informadas quanto à despesa fiscal 
envolvida, havendo lugar a compensação em 
caso de discordância expressa da respetiva 
freguesia. 

 
 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata têm 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 c) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo l da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, delibere submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a proposta 
de fixação das seguintes taxas do IMI a vigorar em 
2020: 
 
 
a1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 
• Prédios urbanos: 0,370%. 
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a2) Nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do CIMI e 
do DL n.º 159/2006, de 8 de agosto, na sua 
redação vigente: 

 
A elevação da taxa aprovada no ponto a1) 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 232/DPCA/ACC de 2019.10.21 e 
listagem em anexo à mesma. 
 
a3) Nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI: 
 
A majoração de 30% da taxa aprovada no ponto 
a1) da presente proposta de deliberação aplicável 
a prédios urbanos degradados, que como tal 
tenham sido identificados e considerados, 
conforme informação n.º 232/DPCA/ACC de 
2019.10.21 e listagem em anexo à mesma. 
 
a4) Nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI: 
 
A minoração de 20% da taxa aprovada no ponto 
a1) da presente proposta de deliberação aplicável 
a prédios urbanos arrendados e sitos nas Áreas 
de Reabilitação Urbana delimitadas no Município 
de Loures, conforme informação n.º 

476/2019/DPGU/DGU/APS/AN. 
 
a5) Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: 
 
A redução da taxa aprovada no ponto a1) 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) 20,00 € 
2 (dois) 40,00 € 
3 (três) ou mais 70,00 € 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2019 
 

Os Vereadores do PSD 
 

(a) Nuno Botelho 
 

(a) Ivone Gonçalves 
 

(a) João Calado 
 
 

(Colocada à votação, a Proposta de 
Deliberação n.º 625/2019 foi aprovada por 
maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente 
da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária, as abstenções das Sr.ªs Vereadoras e 
do Sr. Vereador eleitos pelo Partido Socialista 
e os votos contra da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, com consequente prejuízo da 
Proposta Alternativa n.º 629/2019) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
as listagens integrantes das Informações n.º 
232/DPCA/ACC, de 2019.10.21, n.º 

476/2019/DPGU/DGU/APS/NA e n.º 
228/SMPC/RA, de 2019.10.17, suprarreferidas, 
encontram-se disponíveis, para eventual consulta, 
no Gabinete Loures Municipal. 

 
 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, 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 
2020 e a arrecadar pelo Município em 2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 626/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Ao abrigo do disposto na alínea g) 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 mesmo 
diploma legal; 
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B. A alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e o n.º1 do 
artigo 26.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada, 
determinam que 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, nos termos definidos 
nestes mesmos preceitos legais; 

 
C. De acordo com o estipulado no n.º 2 do supra 

mencionado artigo 26.º, a participação variável 
no IRS pretendida e deliberada pelos 
municípios 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; 

 
D. Nos termos do n.º 3 do supra citado artigo 

26.º, a ausência de deliberação sobre a 
percentagem de IRS pretendida pelo respetivo 
município, ou a sua não comunicação 
atempada à Autoridade Tributária e Aduaneira, 
origina o direito, do município, a uma 
participação de 5% no IRS. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea g) do artigo 14.º da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 25.º e do artigo 26.º, todos 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, que estabelece, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua 
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 2020 e a arrecadar pelo 
Município em 2021. 

 
 

Loures, 11 de novembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata foi apresentada uma 
Proposta Alternativa, que recebeu o n.º 630/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 630/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Ao abrigo do disposto na alínea g) 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 mesmo 
diploma legal; 

 
B. A alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e o n.º 1 do 

artigo 26.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada, 
determinam que 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, nos termos definidos 
nestes mesmos preceitos legais; 

 
C. De acordo com o estipulado no n.º 2 do 

supramencionado artigo 26.º, a participação 
variável no IRS pretendida e deliberada pelos 
municípios 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; 

 
D. Nos termos do n.º 3 do supracitado artigo 26.º, 

a ausência de deliberação sobre a 
percentagem de IRS pretendida pelo respetivo 
município, ou a sua não comunicação 
atempada à Autoridade Tributária e Aduaneira, 
origina o direito, do município, a uma 
participação de 5% no IRS. 

 
 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata têm a honra de propor que: 
 
A Câmara 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) do 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 submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a 
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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 2020. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2019 
 

Os Vereadores do PSD 
 

(a) Nuno Botelho 
 

(a) Ivone Gonçalves 
 

(a) João Calado 
 
 
(Colocada à votação, a Proposta de 
Deliberação n.º 626/2019 foi aprovada por 
maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente 
da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária, as abstenções das Sr.ªs Vereadoras e 
do Sr. Vereador eleitos pelo Partido Socialista 
e os votos contra da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, com consequente prejuízo da 
Proposta Alternativa n.º 630/2019) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

DERRAMA 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de 
autorização para lançamento de derrama de 1,5% 
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
IRC, referente a 2019 e a cobrar em 2020, bem 
como da isenção de derrama a todos os sujeitos 
passivos com volume de negócios do ano anterior 
que não ultrapasse 150.000,00 €. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 627/2019 
 

Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea c) 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 de derramas lançadas 
nos termos do artigo 18.º deste mesmo 
diploma legal; 

B. De acordo com a 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, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na 
sua redação vigente, compete à assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal, 
autorizar o lançamento de derramas; 

 
C. O artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, supra mencionada, reitera que os 
municípios podem deliberar lançar uma 
derrama, de duração anual e que vigora até 
nova deliberação, até ao limite máximo de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas, de acordo com a 
metodologia prevista na lei; 

 
D. Ao abrigo da disposição legal supra 

mencionada, até à aprovação de regulamento 
municipal referente a isenções ou taxas 
reduzidas de derrama que atendam aos 
critérios do volume de negócios das empresas 
beneficiárias, ao setor de atividade em que 
aquelas empresas operam no município e à 
criação de emprego no município, a 
assembleia municipal pode, sob proposta da 
câmara municipal, deliberar lançar uma taxa 
reduzida de derrama para os sujeitos passivos 
com um volume de negócios no ano anterior 
que não ultrapasse 150.000,00 €; 

 
E. Ainda no âmbito do artigo 18.º supra referido, 

a deliberação relativa ao lançamento da 
derrama deve ser comunicada à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, até 
ao dia 30 de novembro do respetivo período 
de tributação por parte dos serviços 
competentes do Estado, sob pena da 
respetiva liquidação e cobrança serem 
efetuadas com base na taxa e benefícios 
fiscais que estiverem em vigor naquela data. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea c) do artigo 14.º e do artigo 18.º, ambos 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, e do disposto na alínea d) do n.º 1 
do artigo 25.º e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
setembro, na sua redação vigente, delibere 
submeter, à Assembleia Municipal de Loures, para 
deliberação: 
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1. O lançamento de uma derrama de 1,5% sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas referente a 2019 e a cobrar em 
2020, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada. 

 
2. A isenção de derrama, o que se traduz no 

lançamento de uma taxa reduzida de derrama 
de 0%, para todos os sujeitos passivos com 
um volume de negócios no ano anterior que 
não ultrapasse 150.000,00 €, nos termos do 
n.º 24 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, supra melhor identificada. 

 
 

Loures, 11 de novembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

TAXA MUNICIPAL 
PELO DIREITO DE PASSAGEM 

 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de Taxa 
Municipal pelo Direito de Passagem (TMDP) para 
o ano de 2020, sendo fixada a taxa percentual de 
0,25%. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 628/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea o) 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, constituem receitas dos municípios, 
além das elencadas nas outras alíneas 
daquele mesmo artigo, as estabelecidas por 
lei ou regulamento a seu favor; 

B. De acordo com o n.º 2 do artigo 106.º da Lei 
n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, designada por 
Lei das Comunicações Eletrónicas, na sua 
redação atual, os direitos e encargos relativos 
à implantação, passagem e atravessamento 
de sistemas, equipamentos e demais recursos 
das empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, em local fixo, dos domínios públicos e 
privado municipal, podem dar origem ao 
estabelecimento de uma Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem; 

 
C. Ao abrigo do estipulado no n.º 3 do supra 

referido preceito legal, a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem é determinada com 
base na aplicação de um percentual sobre o 
total da faturação mensal emitida pelas 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, em local fixo, para todos os clientes 
finais do correspondente município; 

 
D. O referido percentual é aprovado anualmente, 

por cada município, até ao fim do mês de 
dezembro do ano anterior a que se destina a 
sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%; 

 
E. Nos termos do estatuído no n.º 4 do artigo 

106.º supra mencionado, nos municípios em 
que seja cobrada a Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem, as empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público em local fixo são as 
responsáveis pelo seu pagamento; 

 
F. A alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece, entre outros, o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, na sua redação atual, 
dispõe que compete à Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as 
taxas do município e fixar o respetivo valor. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto na alínea o) do artigo 14.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
no artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 
fevereiro, supra melhor identificada, e na alínea b) 
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, supra referenciada, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para aprovação por este órgão 
deliberativo, a fixação da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem, para o ano 2020, com o 
percentual de 0,25%. 
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Loures, 11 de novembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e Sr. Vereador eleitos pelo Partido 
Socialista e com as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 01/2019 

 
de 7 de novembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de novembro de 2019, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(registo E/121757/2019, de 11.11.2019) 

 
Substituição em período de férias 

 
Na sequência de ausência por motivos de gozo de 
período de férias de 12 de novembro a 19 de 
novembro de 2019 e no sentido de garantir a 
continuidade do trabalho regular da Divisão de 
Desporto, propõe-se que as competências 
subdelegadas pelo Diretor do Departamento de 
Cultura Desporto e Juventude no Chefe da Divisão 
de Desporto sejam subdelegadas na Técnica 
Superior Ana Patrícia Gonçalves Casquilho 
Pereira Oliveira. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Fernando Fernandes 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 189/DA/PJA 

 
de 8 de novembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de novembro de 2019, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/122033/2019, de 13.11.2019) 
 

Substituição do Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 13 a 17 de novembro, proponho que as. 
competências que me foram subdelegadas no 
despacho n.º 202/2018 sejam assumidas pela Sr.ª 
Chefe de Divisão de Zonas Verdes e Floresta, 
Arqt.ª Madalena do Rosário Manso Henriques da 
Rosa Neves. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

Edição n.º 21, de 6 de novembro de 2019 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 619/2019 
 

Na Edição n.º 21, de 6 de novembro de 2019, foi 
publicada, na página 32, a Proposta de 
Deliberação n.º 619/2019 - Atribuição de 
denominação toponímica a arruamento em 
Pinheiro de Loures e Barro. 
 
Sendo que tal proposta foi alvo de alteração em 
sede de Reunião de Câmara, republica-se aquela 
proposta, já com a referida alteração. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 619/2019 
 

Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
1393; 

 
B. Que o topónimo agora proposto visa 

homenagear uma relevante personalidade 
local, enquanto autarca eleito pelo Partido 
Socialista, com reconhecido prestígio pelo seu 
percurso, em vida, nomeadamente no 
movimento associativo local (Grupo Sportivo 
de Loures e Bombeiros Voluntários de Loures) 
e na atividade autárquica na participação em 
diversos Executivos da Junta de Freguesia de 
Loures; 

 
C. Que a atribuição dos topónimos, agora 

propostos, mereceram aprovação da Junta de 
Freguesia de Loures, na sua 6.ª reunião, 
realizada em 28-06-2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para várias localidades, na Freguesia de 
Loures, a atribuição da designação de: 
 
Rua Abílio de Sousa, ao troço viário com início na 
Rua Doutor Armindo Monteiro, e termo na Rua 
Museu Tauromáquico. 
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… 
 

Loures, 28 outubro de 2019 
 

O Vereador 
 

Tiago Matias 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Abílio de Sousa 
 
Início: Rua Doutor Armindo Monteiro 
Termo: Rua Museu Tauromáquico 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 17753/2019 
 

Declaração 
de primeira correção material 

ao Plano Diretor Municipal de Loures 
 

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 
184/2018, de 2 de outubro de 2018, torna público 
que esta Câmara Municipal, deliberou aprovar, na 
34.ª Reunião Ordinária, de 27 de março de 2019, 
de acordo com a proposta 145/2019, a primeira 
correção material ao Plano Diretor Municipal de 
Loures, nos termos da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 
do artigo 122.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
configurado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio. 
 
 
 
 

A correção material consubstancia-se no 
ajustamento da Planta de Ordenamento - Carta de 
Classificação e Qualificação, incidente na 
classificação de aptidão de uso de solo na área 
abrangida pelo alvará de loteamento n.º 6/90, da 
Urbanização da Portela - na União das Freguesias 
de Moscavide e Portela - nos termos identificados 
nas peças gráficas. 
 
Mais se informa que foi deliberado, previamente à 
publicação no Diário da República e nos termos do 
n.º 3 do artigo 122.º do RJIGT, comunicar a 
deliberação da presente correção material à 
Assembleia Municipal de Loures e à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo. 
 
Assim, em conformidade com o disposto no n.º 2 
do artigo 122.º do RJIGT, publica-se a primeira 
correção material do Plano Diretor Municipal de 
Loures que incide sobre a Carta de ordenamento - 
Classificação e qualificação do Solo e a Carta de 
Carta de ordenamento - Estrutura ecológica 
Municipal. 
 
Mais torna público, que nos termos do artigo 94.º e 
do n.º 2 do artigo 192.º do citado RJIGT, o referido 
Plano fica disponível para consulta na página da 
Internet do Município de Loures - www.cm-
loures.pt. 

 
23 de setembro de 2019. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Farinha Matias 

 
 

Identificadores das imagens 
e respetivos endereços do sítio do SNIT 

(conforme o disposto no artigo 14.º 
da Portaria n.º 245/2011) 

 
51980 - 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_51980_1107
_Clas_Pub_1.jpg 
 
51980 - 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_51980_1107
_Clas_Pub_2.jpg 
 
51980 - 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_51980_1107
_Clas_Pub_3.jpg 
 
51980 - 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_51980_1107
_EEM_Pub_1.jpg 
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51980 - 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_51980_1107
_EEM_Pub_2.jpg 
 
51980 - 
http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_51980_1107
_EEM_Pub_3.jpg 

 
 [Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 215, de 8 de novembro de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 17846/2019 
 

Suspensão da autorização de novos registos 
de estabelecimentos de alojamento local, 

na área correspondente 
à antiga freguesia de Moscavide, 

pelo prazo de seis meses 
 

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, torna público que a 
Assembleia Municipal de Loures, em sessão 
ordinária realizada no dia 26 de setembro de 2019, 
deliberou aprovar a proposta de suspensão da 
autorização de novos registos de 
estabelecimentos de alojamento local, na área 
correspondente à da antiga Freguesia de 
Moscavide, pelo prazo de seis meses, prorrogável 
por igual período, ou até à entrada em vigor do 
regulamento previsto no n.º 1 do artigo 15.º-A do 
Decreto-Lei n.º 128/2014, de 24 de agosto, na 
redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 62/2018, 
de 22 de agosto. 
 
A área de suspensão de novos registos foi 
delimitada em planta e faz parte do conteúdo da 
deliberação sobre a proposta n.º 469/2019, 
publicada no Boletim Municipal de Deliberações e 
Despachos n.º 18, de 26 de setembro de 2019, 
página 18, encontrando-se disponível ao público 
para consulta no sítio eletrónico do município: 
 
https://www.cm-
loures.pt/media/pdf/PDF20191009103032414.pdf 
 
Considerando a pertinência da matéria, e atento 
ao disposto no art.º 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, publica-se o 
presente Aviso na 2.ª série do Diário da República, 
indo o original autenticado com o selo oficial em 
uso no Município de Loures, constituído por uma 
folha. 

 
 

Por delegação do Sr. Presidente de Câmara 
(Despacho n.º 184/2018). 

10 de outubro de 2019. 
 

O Vereador, 
 

(a) Tiago Farinha Matias 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 216, de 11 de novembro de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 17847/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para constituição de reserva de recrutamento 

para assistente operacional 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
setembro de 2019, com Jesuína de Fátima 
Andrade, Márcia Iara Nunes dos Santos, Maria de 
Fátima Salvado, Maria Felisbela Vieira de 
Almeida, Maria Helena Guerra de Matos, Maria 
Sofia da Conceição Gonçalves Abrantes, Marília 
Pires Amante, Marina Elisabete Pereira Lamego 
da Silva, Paula Maria Branco da Graça Moreira, 
Rosa Maria Barão Matias Cavaco, Sara Cristina 
Plácido Duarte Carvalho, Sara Patrícia Gomes 
Ribeiro, Sílvia da Conceição Câmara de Nóbrega, 
Tânia Cristina Ferreira dos Santos, Teresa Abel 
Quental, Vanda de Jesus Costa Fernandes 
Messias Simões, Vera Silvana de Almeida Reis e 
a partir de 16 de setembro de 2019 com Anabela 
Pereira Marques Ferreira Correia, na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
4609/2018, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 68, de 6 de abril de 2018, do 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento para a categoria de 
Assistente Operacional na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
23 de outubro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
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