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Peticào n.° 27/XEV/1.a

ASSUNTO: Juntos pelo alojamento local

Entrada na AR: 05 de fevereiro de 2020

N° de assinaturas: 10143

10 Peticionário: Luis Miguel de Melo Torres Marques

Comissão de Economia, Inovação, Obras Püblicas e Habitação
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Introdução

A presente petiçâo deu entrada na Assernbleia da Repüblica no dia 05 de fevereiro de 2020, tendo
baixado a Comissäo de Economia, Inovaçâo, Obras Póblicas e Habitaçäo para apreciaç~o, em 07 de
fevereiro de 2020, de acordo corn o despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia da RepOblica
de turno.

I. A petição

1. Os peticionérios vêm, pela presente petiçäo, expor acerca das consequências, que podem resultar,
das alteraçôes ao regime fiscal aplicável ao alojamento local e que est~o previstas na Proposta de Lei
do Orçamento do Estado para 2020, consubstanciadas num conjunto de alteraçöes aos Cédigos de
IRS e IRC.

2. No texto da petiçäo os peticionthrios abordarn os motivos para a sua pretensão, designadarnente,
apresentam uma exposiçäo de motivos acerca das alteraçdes propostas, abordam a relevância do
alojamento local no panorama do setor turistico, referem as consequências das medidas propostas,
aludem o impacto das mais-valias fiscais para Os proprietérios dos imóveis e apresentam opçöes
alternativas.

II. Análise da petição

.1. Cumprimento dos requ/s/tos farina/s.

A petiç5o foi endereçada ao Presidente da Assembleia da RepOblica, o objeto da petiçäo encontra-se
devidamente especificado, sendo o texto inteligIvel, o 10 signatário estth identificado, bern como 0

respetivo domicIlio, estando presentes os requisitos forrnais e de tramitaçâo constantes dos artigos
9,0 e 17.° da Lei fl.0 43/90, de 10 de agosto - ExercIcio do Direito de Peticäo -, na redaçâo dada pelas

Leis n.os 6/93, de 1 de marco, 15/2003, de 4 de junho, 45/2007, de 24 de agosto, e 51/2017, de 13
de julho.

2. Antecedentes (/nc/u/ndo pet/çâes anter/ores ou pendentes conexas).

Efetuada a anélise as bases de dados, verificou-se näo existirern petiçöes pendentes sobre matéria
idêntica ou conexa.

3. In/c/at/vas pendentes.

Efetuada a análise as bases de dados, verificou-se näo existirem iniciativas pendentes sobre matéria
idêntica ou conexa. Regista-se, no entanto, a seguinte iniciativa, já concluIda, cujos assuntos podern
ser considerados conexos com a agora apresentada:

Proposta de Lei fl.° 5/XIII/1.a (GOV’) - Aprova 0 Orçamento do Estado para 2020.

4. Proposta de adm,~são/fndefer/mento.

Propöe-se a admissào da petiç5o.

III. Tramitaçâo subsequente

1. A presente petiçâo é assinada por 10143 peticionérios, cumprindo assirn Os requisitos legais para a

audiçäo obrigatória dos peticionérios (aMigo 21.° da Lei do ExercIcio do Direito de Petiç~o) e para
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publicaçào em DAR (aftigo 26.° da mesma lei), para além de ser remetida pare efeitos da sua

apreciacâo em Plenário (artigo 24.° da mesma el).

2. Após a exame cia peticäo e aprovado a relatório final, poderth, nos termos cia aimnea d) no n.° 1 do

aftigo 19.0 da Lel do ExercIcia do Direito de Petiçäo, ser dada conhecimento ao membro do

Governo competente, para as medidas que entender pertinentes, bem coma aos grupos

parlamentares.

3. Nos termos legais, a petiç~o deve ser apreciada no prazo de 60 dias a contar da sue admiss~o,

descontados Os periodos de suspens~o do funcionamento cia Assembleia da Rep~bIica.

IV. Conclusão

.1. Proposta de admissáo/Indeferimento

Propôe-se a admiss~o da petic~o.

2. Proposta de pedidos de informaç~o e outras diligências (a promover após a admissào da petiçäo,

pare a respetiva instruç5o).

Propöe-se um pedido de parecer ao membro do Governo competente.

3. Formalidades subsequentes

Conhecimento ao Governo e aos grupos parlamentares, para, querendo, tomarem as medidas que
entenderem pertinentes.

Palácio de S. Bento, 13 de fevereiro de 2020

0 assessor cia Comissäo

(Luls Marques)
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