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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

14.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 21 de novembro de 2019 

 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Tomada de posse da seguinte Representante: 
 
Vanda Teresa Rogado Medeiro Pereira Cruz, 
eleita pelo PS - Partido Socialista 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Carlos Miguel Dias Moreira, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 
 
José Júlio Ferreira Falcão Ribeiro, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Francisco Joaquim Lourenço Pereira, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por Lídia 
Maria da Silva Graça Mateus. 
 
 
Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Vanda Sofia 
Fernandes Correia. 
 
 
Carlos Manoel Viana da Cunha Luz, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por 
Bernardo Soares Murça Piteira Leão. 
 
 

Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
 
Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, pela 
substituta legal Vanda Teresa Rogado Medeiro 
Pereira Cruz. 
 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 4 
de julho de 2019 (Ata n.º 41). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 5 documentos, abaixo listados. 
 
Voto de Pesar pelo falecimento de José Mário 
Branco, apresentado pelo Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda - Pela reparação e 
correção das anomalias da EB1/JI n.º 5 de Santa 
Iria de Azóia. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
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Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda - Pela extensão da 
carreira circular 710 ao Prior Velho. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Voto de Saudação apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata - Aniversário do 25 de novembro de 
1975. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária - Pela rápida abertura de financiamento 
para criação de novas respostas sociais na área 
de idosos. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, pelo falecimento de José Mário 
Branco, apresentado pelo Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pelo falecimento de José Mário Branco 

 
Morreu esta terça-feira, 19 de novembro de 2019, 
José Mário Branco, músico que ao longo de meio 
século de carreira deixou a sua marca na cultura 
portuguesa e em várias gerações de artistas. A 
sua vida foi marcada igualmente pela intervenção 
política, pelo combate às opressões e à 
desigualdade social. 
 
Regressado a Portugal após a revolução do 25 de 
Abril, torna-se uma das figuras da cultura 
portuguesa nos primeiros tempos de liberdade. 
Para além das inúmeras intervenções musicais, 
estende a sua atividade ao teatro, integrando o 
grupo A Comuna, onde veio a conhecer a sua 
companheira Manuela de Freitas, mas também ao 
cinema e à ação cultural, fundando com Fausto, 
Tino Flores e Afonso Dias o GAC - Grupo de Ação 
Cultural - Vozes na Luta logo após chegar a 
Portugal. O GAC dinamizou centenas de sessões 
de canto em aldeias, fábricas e quartéis por todo o 
país, participando inclusivamente no Festival da 
Canção de 1975 com o tema “Alerta”. 

No período pós-revolucionário compõe e edita 
duas das suas maiores obras musicais, “FMI” e 
“Ser Solidário”, que ficariam para sempre como a 
marca da desilusão por parte de uma geração que 
entregou a sua juventude ao processo 
revolucionário e assistia então ao desfazer das 
esperanças de construir uma sociedade socialista 
em Portugal. O cantor conclui o período com a 
canção e autêntico manifesto: “Eu vim de longe, 
eu vou para longe” do disco “Ser Solidário”. 
 
Edita um álbum de canções ao vivo em 1997 e 
dois anos depois participa na fundação do Bloco 
de Esquerda, de que foi membro da Mesa 
Nacional, num tempo marcado pela mobilização 
pela independência de Timor, da qual viria a tomar 
o título do álbum seguinte, já em 2004, “Resistir é 
Vencer”. 
 
Cinco anos depois, regressa aos palcos ao lado 
de Fausto e Sérgio Godinho no projeto “Três 
Cantos”, com vários dias de concertos no Campo 
Pequeno, depois editados em álbum e DVD. 
 
Em 2018 deu a conhecer um conjunto de canções 
e composições gravadas com o álbum “Inéditos 
1967-1999” e já este ano viu um grupo de artistas 
prestarem-lhe tributo com o álbum “Um disco para 
José Mário Branco”, que reuniu nomes como 
Camané, Ana Deus, Mão Morta, Walkabouts, 
Peste & Sida, Ermo, Osso Vaidoso, Batida, JP 
Simões e João Grosso, entre outros. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 21 de novembro de 2019, delibera, ao abrigo 
do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Manifestar a sua profunda consternação pela 

morte do cidadão exemplarmente empenhado 
que foi José Mário Branco e exprimir aos seus 
familiares, amigos e camaradas o seu sentido 
pesar, fazendo um minuto de silêncio em sua 
homenagem. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 21 de novembro de 2019 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela reparação e correção das anomalias 

da EB1/JI n.º 5 de Santa Iria de Azóia 
 

A EB1/JI n.º 5 de Santa Iria de Azóia (Escola 
Básica Fernando Pessoa) é um estabelecimento 
de ensino público com Jardim de Infância e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, sob tutela da Câmara 
Municipal de Loures. 
 
Esta escola debate-se atualmente com diversos 
problemas relativos às infraestruturas dos seus 
equipamentos escolares, nomeadamente: 
 
• Uma zona do piso exterior abateu e provocou 

uma racha no pavimento que constitui um 
perigo real para as crianças e impede que 
brinquem junto à árvore naquela zona da 
escola; 

 
• O parque infantil está degradado e a 

necessitar de obras urgentes, nomeadamente 
um piso novo e a requalificação dos 
brinquedos; 

 
• O telheiro entre os contentores e o edifício 

principal não cobre toda a área exterior até à 
vedação, o que obriga as crianças a percorrer 
toda uma área exposta à chuva e a outras 
intempéries; 

 
• O piso do campo de jogos exterior é irregular e 

composto por materiais não apropriados à 
prática desportiva; 

 
• O refeitório, que também serve de ginásio 

interior, não tem saída de emergência e tem 
grades nas portas e janelas, o que constitui 
um perigo em caso de emergência, impedindo 
a rápida evacuação de alunos, professores e 
funcionários; 

 
 
Só com a abnegação, o empenho e a extrema 
dedicação do pessoal docente e não docente da 
EB1/JI n.º 5 de Santa Iria de Azóia tem sido 
possível colmatar estas lacunas há muito 
detetadas e ainda não corrigidas pelo Município. 
 
 
 
 
 
 

Tendo em conta que se trata de um equipamento 
escolar da exclusiva responsabilidade da Câmara 
Municipal de Loures, cabe à autarquia a rápida 
resolução destes problemas, que impedem os 
professores e funcionários de desempenharem as 
suas funções nas melhores condições e as 
crianças de aprenderem com conforto e em 
segurança. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 14.ª Sessão Extraordinária, de 21 de 
novembro de 2019, delibera recomendar à 
Câmara Municipal de Loures: 
 
1. Que proceda às reparações necessárias ao 

normal funcionamento da EB1/Jl n.º 5 de 
Santa Iria de Azóia com a máxima celeridade. 

 
2. Que estude e analise, em conjunto com a 

comunidade educativa da escola, as melhores 
soluções para cada uma das anomalias 
detetadas. 

 
3. Que vá informando esta Assembleia do 

andamento dos trabalhos. 
 
 
A presente recomendação a ser aprovada deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Escolas básicas e jardins de infância do 

concelho de Loures 
- Agrupamentos de escolas do concelho de 

Loures 
- Associações de Pais de todas as escolas do 

concelho de Loures 
- Associações de Estudantes de todas as 

escolas do concelho de Loures 
- Comunicação social local e nacional 
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O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 21 de novembro de 2019 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e os votos a favor dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela extensão da carreira circular 710 

ao Prior Velho 
 

A carreira circular número 710, da Rodoviária de 
Lisboa, também conhecida por “Rodinhas”, serve 
a população de Sacavém, prestando um serviço 
público de proximidade bastante importante, 
sobretudo para a população sénior e para a 
população em idade escolar. 
 
As carreiras circulares são bastante importantes, 
sobretudo nas freguesias de elevada densidade 
populacional do concelho de Loures, pois ajudam 
a prevenir o isolamento da população mais idosa e 
são um precioso auxílio para os jovens em idade 
escolar, uma vez que incluem, no seu trajeto, 
passagem pelos vários estabelecimentos 
escolares das freguesias correspondentes. 
 
Na freguesia de Sacavém e Prior Velho, ao 
contrário do que acontece noutras freguesias do 
concelho de Loures, nomeadamente na freguesia 
de Moscavide e Portela, o “Rodinhas” serve 
apenas uma parte da população, uma vez que o 
seu trajeto não tem qualquer passagem pela vila 
do Prior Velho. 
 
Esta situação é injusta e discriminatória para os 
habitantes do Prior Velho, já de si bastante 
prejudicados com o abandono de serviços da sua 
vila, nomeadamente a ausência de balcões 
bancários ou a quase ausência de caixas ATM, 
entre muitos outros. 
 
 
 
 

Faz pouco sentido que, na mesma união de 
freguesias, uma localidade disponha de um 
serviço de transportes públicos de proximidade e a 
outra não, ajudando a cavar um fosso com 
repercussões em termos de saúde, sociais e 
económicos entre a população da mesma 
freguesia. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 14.ª Sessão Extraordinária de 21 de 
novembro de 2019, delibera recomendar à câmara 
Municipal de Loures: 
 
1. Que estude o melhor traçado para o 

alargamento da carreira 710 ao Prior Velho, 
tendo em conta as necessidades da 
população local, nomeadamente o acesso a 
serviços públicos, como escolas, centros de 
saúde e outros serviços de proximidade. 

 
2. Que, com base nesse traçado, prepare uma 

proposta de alteração do protocolo a remeter à 
Rodoviária de Lisboa com a maior brevidade 
possível. 

 
3. Que negoceie as alterações com a Rodoviária 

de Lisboa, sempre tendo em conta as 
necessidades e os superiores interesses da 
população local, nomeadamente a da União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 
4. Que essas negociações permitam o 

alargamento do traçado da carreira 710 ao 
Prior Velho com a maior celeridade. 

 
5. Reforçar, nas horas de ponta, a carreira 307 

(Urbana) de forma a chegar junto à Escola 
Secundária de Sacavém. 

 
 
A presente recomendação a ser aprovada deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Ministério do Ambiente 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 
- Instituto da Mobilidade e dos Transportes Área 

Metropolitana de Lisboa 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comissão de Utentes dos Transportes 

Públicos de Sacavém 
- Comunicação social local e nacional 
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O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 21 de novembro de 2019 

 
 

(a) Carlos Gonçalves 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Aniversário do 25 de novembro de 1975 

 
Em 25 de novembro de 1975 Portugal vivia um 
período de enorme instabilidade social e política. 
 
O período revolucionário que então se vivia 
acumulava erros e ressentimentos bem como 
excessos e ambiguidades que contribuíam em 
muito para um escalar de tensões e para um 
fomentar de ódios não desejável em nenhuma 
sociedade. A História e muitos relatos de quem 
teve responsabilidade nesse período, ou que 
apenas o viveu, indiciam claramente que 
caminhávamos de forma perigosa para uma 
confrontação armada de base ideológica que 
poderia cravar feridas profundas entre 
Portugueses. 
 
Estavam assim em causa os ideais formados com 
a revolução de 25 de Abril de 1974 e que 
traduziam uma justa e legítima ambição de criar 
um Portugal plural e de liberdade de opinião, sem 
perseguições políticas, assente num modelo de 
democracia verdadeiramente participativa e 
inclusiva. 
 
Se a 25 de Abril de 1974 os Portugueses pareciam 
unidos à volta da vontade de Democracia, a 24 de 
novembro de 1975 pareciam caminhar para a 
derradeira divisão e para um período de ódios, de 
exclusão e de intolerância. 
 
 
 
 

É por isso que devemos estar gratos a quem, com 
muita ponderação e visão integrada, soube 
desenvolver as ações do 25 de novembro de 
1975, assegurando o início de um novo período de 
pacificação e resolução democrática das 
divergências que aparentavam dividir um país que 
Abril tinha unido de forma evidente e genuína. 
 
Infelizmente, hoje ainda existe quem tente 
camuflar, deturpar ou até mesmo desvirtuar as 
verdadeiras conquistas do 25 de novembro 
desvalorizando a sua importância. 
 
Convém por isso relembrar que a grande 
conquista do 25 de novembro, foi a de recentrar a 
vontade coletiva de uma Nação num esforço de 
pluralidade e participação cívica e política assente 
num modelo de respeito pela diferença e pela 
oportunidade do debate livre. 
 
Sendo certo que “o sonho de Abril só ficou 
completo quando conheceu novembro”, também é 
certo que Portugal é hoje um país democrático 
semipresidencialista onde todas as forças políticas 
- independentemente do seu espectro político - 
têm representação, devido à idoneidade das 
partes envolvidas numa ação que conseguiria 
evitar uma guerra civil com consequências graves. 
 
Sem destacar ninguém em particular, é por isso 
necessário relembrar e saudar todos aqueles que 
estando diretamente envolvidos nas ações, e 
oriundos de todo o espectro político, tiveram um 
papel fundamental na História, saudando em 
particular todos os lourenses envolvidos e que 
contribuíram para o sucesso operacional e político 
do 25 de novembro. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 21 de novembro de 2019, delibera: 
 
1. Aprovar um voto de saudação dedicado a 

todos aqueles que, em 25 de novembro de 
1975, pautaram a sua atuação pelo superior 
interesse nacional, alicerçado na vontade de 
um Estado Democrático e Plural, sabendo 
conduzir Portugal para o modelo político em 
que hoje exercemos os nossos direitos, 
consagrados pela Constituição Portuguesa, 
das forças militares às organizações não 
militares, passando por todas as forças 
políticas com maior envolvimento na altura; 
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2. Prestar a devida e merecida homenagem a 
todos os lourenses que participaram direta e 
ativamente, quer no plano político, quer no 
plano operacional, no 25 de novembro 
pensando sempre primeiro no País e no seu 
Concelho e só depois em si mesmos. 

 
3. Prestar comovida homenagem àqueles que, 

ao longo dos séculos, viveram e tombaram 
pelos ideais da Liberdade e Pluralidade. 

 
4. Esta saudação deverá ser enviada à Câmara 

Municipal de Loures, a todas as Juntas e 
Assembleias de Freguesia do Concelho de 
Loures, bem como a todos os órgãos de 
comunicação social local e nacional. 

 
 

Loures, 21 de novembro de 2019 
 

Os eleitos pelo PPD/PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, a abstenção do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e os votos a favor dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Pela rápida abertura de financiamento 

para criação de novas respostas sociais 
na Área de Idosos 

 
A falta de respostas sociais na área de idosos no 
nosso concelho, centros de dia, lar e apoio 
domiciliário, constituem um sério problema para os 
idosos e para as suas famílias que não têm 
qualquer acesso a este tipo de apoio. 
 
O investimento em equipamentos sociais, que 
colmatem estas carências identificadas, tem uma 
importância determinante para o desenvolvimento 
e coesão social local, desde logo pelo serviço 
prestado aos idosos e às suas famílias, mas 
também pela possibilidade da criação de atividade 
económica socialmente relevante. 
 

Após anos de ausência de apoio público à 
construção e remodelação de equipamentos que 
possibilitassem a instalação de novas respostas 
sociais, a publicação da Portaria n.º 290/2019, de 
5 de setembro, que cria uma nova geração do 
PARES foi, ainda que tardia, uma boa notícia, 
refreada pela circunstância de apenas ter até ao 
momento publicado o despacho referente a 
candidaturas para a criação de novos lugares em 
creche. 
 
No concelho de Loures, para fazer face à 
necessidade de respostas na área de idosos, 
várias instituições esperam o financiamento da 
Segurança Social para a concretização de 
investimentos, que no seu conjunto constituem um 
avanço significativo na capacidade instalada no 
concelho. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 20 de novembro de 2019, delibera: 
 
a) Apelar ao Governo que abra, com a maior 

celeridade as linhas de financiamento para as 
respostas sociais na área de idosos. 

 
b) Apelar ao Governo que aloque no Orçamento 

do Estado as verbas necessárias para 
assegurar adequados níveis de 
comparticipação às instituições. 

 
 

Loures, 21 de novembro de 2019 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de abertura de Procedimento concursal 
para recrutamento e seleção do cargo de Chefe de 
Divisão de Gestão de Frotas, e da constituição do 
Júri do procedimento. 
 
(Deliberação, nos termos do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 584/2019 

 
[Aprovada na 48.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 23 de outubro de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. Desde 17 de março de 2018 se encontra em 

vacatura o cargo de chefe da Divisão de 
Gestão de Frotas, constante do Regulamento 
de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
B. A necessidade da prossecução das 

atribuições e das competências cometidas à 
Divisão; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR 

aprovou, na sua 45.ª reunião ordinária, de 2 de 
setembro, através da proposta n.º 307/2019, a 
abertura do procedimento concursal para 
provimento do cargo de chefe da Divisão de 
Gestão de Frotas, o conteúdo funcional e a 
constituição do júri, nos termos da informação 
I/18514/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do artigo 
13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, delibere 
submeter à Assembleia Municipal a abertura do 
procedimento concursal para recrutamento e 
seleção do Cargo de Chefe de Divisão de Gestão 
de Frotas, bem como a constituição dos membros 
do júri, nos termos da proposta n.º 307/2019 do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR). 

 
 
 
 
 

Loures, 16 de outubro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
Proposta de composição do Júri de 
recrutamento: 
 
Presidente - Eng.º Rui Manuel Batista de Abreu - 
Diretor Delegado 
 
 
Vogais Efetivos: 
 
1.º - Eng.º Francisco Manuel da Piedade Teixeira - 
Chefe de Divisão de Transportes e Oficinas da 
Câmara Municipal de Loures. 
 
2.º - Dr. David Abel Viegas Martins - Chefe de 
Divisão de Transportes e Oficinas da Câmara 
Municipal de Odivelas 
 
 
Vogais Suplentes: 
 
1.º - Eng.º Pedro Jorge Borlido de Amorim - Diretor 
de Departamento do Ambiente da Câmara 
Municipal de Loures. 
 
2.º - Eng.º Marcelo Xavier de Oliveira - Técnico 
Superior da Câmara Municipal de Odivelas 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata e os votos 
a favor dos demais Representantes) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA 
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

Proposta de fixação de taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) a aplicar em 2020. 
 
(Deliberação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 112.º 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 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 625/2019 

 
[Aprovada na 10.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 13 de novembro de 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; 

 
 
 
 
 

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; 
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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%. 
 
 
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. 
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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 
 
 
 
 
Pelo Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata foi apresentada a 
seguinte Proposta Alternativa (Admitida por  
unanimidade): 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
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; 

 
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 IMl 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; 
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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 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; 

 
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 IMI, 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. 

 
 
O Grupo de Representantes do Partido Social 
Democrata na Assembleia Municipal de Loures 
tem a honra de propor que: 
 
A Assembleia Municipal de Loures, nos termos do 
disposto nos artigos 112.º e 112.º-A, ambos do 
Código de Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI), e do disposto na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere a fixação das seguintes taxas do IMI a 
vigorar em 2020: 
 
1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 
Prédios urbanos: 0,370%. 
 
 
2) 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 1) da 
presente proposta de deliberação ao triplo os 
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. 
 
3) Nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI: 
 
A majoração de 30% da taxa aprovada no ponto 1) 
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. 
 
4) Nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI: 
 
A minoração de 20% da taxa aprovada no ponto 1) 
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. 
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5) Nos termos do artigo 112.º-A do ClMl: 
 
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) 20,00 € 
2 (dois) 40,00 € 
3 (três) ou mais 70,00 € 

 
 

Loures, 21 de novembro de 2019 
 

O Grupo de Representantes 
do Partido Social Democrata 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
 
 
Pelo Representante do BE - Bloco de Esquerda foi 
igualmente apresentada a seguinte Proposta 
Alternativa: 

 
PROPOSTA 

 
Propõem-se as seguintes taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis para o ano de 2020: 
 
 
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 
 

(a) Carlos Gonçalves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Colocada à votação, a Proposta de 
Deliberação n.º 625/2019 foi aprovada por 
maioria, com os votos contra do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, do Representante do BE - Bloco de 
Esquerda e do Representante do PPM - Partido 
Popular Monárquico, as abstenções do Grupo 
de Representantes do PS - Partido Socialista e 
da Representante do CDS-PP - Partido Popular, 
e os votos a favor dos demais Representantes, 
com consequente prejuízo das Propostas 
Alternativas apresentadas) 
 
 
 
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. 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Antecedendo a votação da Proposta de 
Deliberação n.º 625/2019 foi, pelo Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal proposta, e 
unanimemente aceite, a prossecução dos 
trabalhos da Sessão até às 01h00 de 22 de 
novembro de 2019. 
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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 2020 e a 
arrecadar pelo Município em 2021. 
 
(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 626/2019 

 
[Aprovada na 10.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 13 de novembro de 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.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 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e do Representante 
do PPM - Partido Popular Monárquico, as 
abstenções do Grupo de Representantes do PS 
- Partido Socialista, do Representante do BE - 
Bloco de Esquerda, da Representante do CDS-
PP - Partido Popular e do Representante do 
PAN - Pessoas-Animais-Natureza e os votos a 
favor do Grupo de Representantes da CDU - 
Coligação Democrática Unitária) 
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DERRAMA 
 

Proposta de aprovação 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 €. 
 
(Deliberação, nos termos do disposto no n.º 1 e do n.º 10 do 
artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, conjugado 
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) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 627/2019 

 
[Aprovada na 10.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 13 de novembro de 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: 
 
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 o voto contra do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, as abstenções do Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista, do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e da Representante 
do CDS-PP - Partido Popular e os votos a favor 
dos demais Representantes) 
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TAXA MUNICIPAL 
PELO DIREITO DE PASSAGEM 

 
Proposta de aprovação de Taxa Municipal pelo 
Direito de Passagem (TMDP) para o ano de 2020, 
sendo fixada a taxa percentual de 0,25%. 
 
(Deliberação, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 106.º 
da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, conjugado com a alínea 
b) 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 628/2019 

 
[Aprovada na 10.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 13 de novembro de 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%. 

Loures, 11 de novembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular, do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico e do Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza, e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 

A Sessão terminou às 01h05 de 22 de novembro 
de 2019. 

 
 


