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Artigo 67.º da PPL 

n.º 1 

 

 

 

Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto 

Aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal regulamentando o Fundo de Apoio Municipal, e 

procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico da atividade 

empresarial local e das participações locais 

(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho) 

 

Artigo 35.º 

Medidas de reequilíbrio orçamental 

1 - O PAM contém medidas de reequilíbrio orçamental específicas, calendarizadas e quantificadas, nomeadamente, a: 

a) Determinação da participação variável no IRS, à taxa máxima prevista nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro; 

b) Definição da taxa máxima de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 

das pessoas coletivas, nos termos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

c) Definição das taxas máximas nos impostos municipais, designadamente o IMI, nos termos previstos na respetiva 

legislação, incluindo a não aplicação de qualquer fator minorativo e a aplicação dos fatores majorativos previstos, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte; 

d) Análise e proposta de revogação de benefícios fiscais e isenções de taxas, cuja concessão seja da competência do 

município, e abstenção de concessão de benefícios durante o PAM, exceto se autorizado pelo FAM mediante 

justificação das vantagens económicas para o município; 

e) Fixação dos preços cobrados pelo município nos setores do saneamento, água e resíduos, nos termos definidos nas 

recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, incluindo a possibilidade de fixação de 

tarifas sociais; 

f) Identificação e quantificação de novos preços e tributos municipais a lançar, incluindo derramas, taxas e encargos 

de mais-valia; 

g) Identificação e quantificação do património municipal e serviços a alienar, concessionar ou ceder a exploração, com 

uma justificação das vantagens económicas para o município; 

h) Identificação e quantificação de segmentos da atividade empresarial local ou de participações locais a reestruturar, 

alienar ou concessionar, com uma justificação das vantagens económicas para o município; 

i) Medidas concretas e quantificadas tendentes ao aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos 

suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da 

promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município; 

j) Medidas concretas e quantificadas tendentes à melhoria e ao equilíbrio dos resultados operacionais das empresas 

do setor empresarial local; 

k) Limitação da despesa corrente, incluindo um plano detalhado e quantificado de redução de custos com pessoal e 

com a aquisição de bens e serviços; 

l) Medidas de racionalização dos custos com pessoal, incluindo as relativas ao pagamento de trabalho extraordinário e 

ao desenvolvimento de programas de rescisão por mútuo acordo; 

m) Avaliação da sustentabilidade e eventual renegociação das condições das parcerias público-privadas; 

n) Limites à realização de investimento. 

2 - Quando a fixação da taxa máxima do IMI implique um aumento superior a 50 % da taxa em vigor no momento de 

apresentação do PAM, o cumprimento do disposto na alínea c) do número anterior pode realizar-se faseadamente em 

dois anos. 
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3 - Salvo o disposto no artigo seguinte, as medidas previstas no presente artigo são obrigatórias e não excluem outras 

que possam ser adotadas pelo município tendo em vista a recuperação financeira e a melhoria da sua situação 

patrimonial. 

4 - A receita gerada com as medidas previstas nas alíneas g) e h) do n.º 1, não previstas no PAM, é utilizada 

exclusivamente na redução extraordinária da dívida. 

 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

Estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais 

 

Artigo 18.º 

Derrama 

1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à 

proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que 

exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território. 

2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos tenham 

estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria coletável superior a (euro) 50 

000 o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é determinado pela proporção entre os gastos com 

a massa salarial correspondente aos estabelecimentos que o sujeito passivo nele possua e a correspondente à 

totalidade dos seus estabelecimentos situados em território nacional. 

3 - Quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50 % da exploração de recursos naturais 

ou do tratamento de resíduos, podem os municípios interessados propor fundamentadamente à AT a fixação de uma 

fórmula de repartição de derrama. 

4 - A AT propõe, no prazo de 90 dias a contar da data da apresentação da proposta referida no número anterior, a 

fórmula de repartição de derrama, a fixar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, do ambiente e da administração local, após a audição do sujeito passivo e dos restantes municípios 

interessados. 

5 - A proposta de repartição de derrama prevista no n.º 3 considera-se tacitamente deferida pela administração 

tributária se, no prazo previsto no n.º 4, uma proposta alternativa não for apresentada pela AT para despacho dos 

referidos membros do Governo. 

6 - Em caso de não emissão do despacho previsto no n.º 4 nos 30 dias seguintes ao recebimento da proposta da AT, 

considera-se tacitamente aprovada a referida proposta, que produz os efeitos legais do despacho dos membros do 

Governo. 

7 - A fórmula de repartição referida nos n.os 3 e 4 resulta de uma ponderação dos seguintes fatores: 

a) Massa salarial, incluindo prestações de serviços para a operação e manutenção das unidades afetas às atividades 

referidas no n.º 3 - 30 %; 

b) Margem bruta correspondente à exploração de recursos naturais ou do tratamento de resíduos, nos termos da 

normalização contabilística - 70 %. 

8 - No primeiro ano de aplicação da fórmula de repartição da derrama prevista no número anterior, é atribuído ao 

município ou municípios a cuja circunscrição tenha sido imputada, no exercício imediatamente anterior, com base no 

disposto nos n.os 1 e 2, qualquer parte do lucro tributável do sujeito passivo, uma proporção de 50 % da derrama que 

lhe seria atribuída no período de tributação seguinte caso não fosse aplicada a fórmula prevista no número anterior, 

sendo o remanescente da derrama devida repartido com base na fórmula aí prevista. 

9 - A margem bruta a que se refere a alínea b) do número anterior é aferida em função da área de exploração, exceto 

nas seguintes situações, em que a margem bruta é apurada nos seguintes termos: 

a) Na proporção de 50 % em função da área de instalação ou exploração e de 50 % em função do valor da produção à 

boca da mina, dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados, no caso das minas; e 

b) Na proporção de 50 % em função da área de instalação ou exploração, de 25 % em função da potência instalada e 

de 25 % em função da eletricidade produzida, designadamente no caso dos centros eletroprodutores hídricos, eólicos, 

térmicos e fotovoltaicos. 
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10 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se: 

a) 'Municípios interessados', o município ou municípios em cujo território se verifique a exploração de recursos 

naturais ou o tratamento de resíduos e o município ou municípios a cuja circunscrição possa ser imputável, nos 

termos do n.º 2, qualquer parte do lucro tributável do sujeito passivo; 

b) 'Exploração de recursos naturais ou tratamento de resíduos', qualquer atividade industrial ou produtiva, 

designadamente exploração de recursos geológicos, centros eletroprodutores e exploração agroflorestal e de 

tratamento de resíduos; 

c) 'Tratamento de resíduos', qualquer atividade de exploração e gestão de resíduos urbanos, compreendendo o 

tratamento dos resultantes da recolha indiferenciada e seletiva. 

11 - O prazo a que se refere o n.º 4 conta-se a partir da data da receção da proposta pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira para fixação da referida fórmula. 

12 - 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 (euro) 150 000. 

13 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, considera-se que o rendimento é gerado no município em que se situa a 

sede ou a direção efetiva do sujeito passivo ou, tratando-se de sujeitos passivos não residentes, no município em que 

se situa o estabelecimento estável onde, nos termos do artigo 125.º do Código do IRC, esteja centralizada a 

contabilidade. 

14 - Entende-se por massa salarial o valor dos gastos relativos a despesas efetuadas com o pessoal e reconhecidos no 

exercício a título de remunerações, ordenados ou salários. 

15 - Os sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 2 indicam na declaração periódica de rendimentos a massa salarial 

correspondente a cada município e efetuam o apuramento da derrama que seja devida. 

16 - Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama incide sobre o lucro 

tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do disposto no artigo 115.º do Código do IRC. 

17 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via eletrónica pela câmara municipal à AT até ao 

dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do Estado. 

18 - Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja remetida para além do prazo nele estabelecido não 

há lugar à liquidação e cobrança da derrama. 

19 - O produto da derrama paga é transferido para os municípios até ao último dia útil do mês seguinte ao do 

respetivo apuramento pela AT. 

20 - Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1, quando uma mesma entidade tem sede num município e direção 

efetiva noutro, a entidade deve ser considerada como residente do município onde estiver localizada a direção efetiva 

(Texto consolidado retirado do DRE) 

 

Artigo 26.º 

Participação variável no IRS 

1 - 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, 

calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS, deduzido do 

montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional nos termos do n.º 2 do artigo 69.º 

2 - A participação referida no número anterior depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 

município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva câmara municipal à AT, até 31 de dezembro do ano 

anterior àquele a que respeitam os rendimentos. 

3 - A ausência da comunicação a que se refere o número anterior, ou a receção da comunicação para além do prazo aí 

estabelecido, equivale à falta de deliberação e à perda do direito à participação variável por parte dos municípios. 

4 - Nas situações referidas no número anterior, ou caso a percentagem deliberada pelo município seja inferior à taxa 

máxima definida no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta do 

IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a 

participação variável referida no n.º 1, desde que a respetiva liquidação tenha sido feita com base em declaração 

apresentada dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes. 

5 - A inexistência da dedução à coleta a que se refere o número anterior não determina, em caso algum, um acréscimo 

ao montante da participação variável apurada com base na percentagem deliberada pelo município. 
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6 - Para efeitos do disposto no presente artigo, considera-se como domicílio fiscal o do sujeito passivo identificado em 

primeiro lugar na respetiva declaração de rendimentos. 

7 - O percentual e o montante da participação variável no IRS constam da nota de liquidação dos sujeitos passivos 

deste imposto. 

(Texto consolidado retirado do DRE) 

 


