
De: Comissão 5ª - COFMA XIII 
Enviado: sexta-feira, 28 de julho de 2017 15:41 
Para: DAPLEN Correio; José Filipe Sousa 
Cc: Ana Paula Bernardo; Vasco Cipriano 
Assunto: PPL 80/XIII - redação final 
Anexos: dec...-XIII(TF ppl80-XIII)-Mecenato científico (19-07-2017).doc 
 
Encarrega-nos a Senhora Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização 
Administrativa de enviar a redação final da iniciativa referida em assunto, a qual foi fixada sem votos 
contra em reunião da Comissão de 28 de julho, tendo sido aceites todas as sugestões da DAPLEN. 
 
 

 
Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa 

 
 
 
De: José Filipe Sousa  
Enviada: sábado, 22 de julho de 2017 12:18 
Para: Comissão 5ª - COFMA XIII <Comissao.5A-COFMAXIII@ar.parlamento.pt>; Maria Ângela Dionísio 
<MariaAngela.Dionisio@ar.parlamento.pt> 
Cc: Ana Paula Bernardo <Ana-Paula.Bernardo@ar.parlamento.pt>; Cláudia Ribeiro 
<Claudia.Ribeiro@ar.parlamento.pt>; Sónia Milhano <Sonia.Milhano@ar.parlamento.pt>; Virginia 
Francisco <Virginia.Francisco@ar.parlamento.pt> 
Assunto: REDAÇÃO FINAL: Texto Final da Proposta de Lei 80/XIII/2.ª (GOV) 
 
Caros Colegas 
 
Junto enviamos proposta de redação final relativa ao texto final que resultou da 80/XIII/2.ª (GOV), 
cujas propostas de alteração estão assinaladas a amarelo no projeto de decreto.  
 
 
Além das propostas de alteração assinaladas, coloca-se a seguinte questão à consideração da 
Comissão:  
 
No n.º 3 do artigo 15.º corrigiu-se a referência “após a entrada em vigor da presente lei” porque se 
está a alterar um decreto-lei e portanto ela só pode ser feita ao decreto-lei em causa. Se, 
porventura, a intenção do legislador era referir-se à entrada em vigor desta lei que altera o 
decreto-lei em causa, tal não pode ser feito através de uma alteração ao artigo 15.º do referido 
decreto-lei, tendo, necessariamente, de fazer-se em artigo autónomo da presente lei. 
 
 
 
 
NOTA: Considerando as excecionais condições de preparação das presentes redações finais 
que se prendem não só com o elevado número de textos aprovados na última sessão plenária 
(32 textos finais e de substituição, para além de muitos projetos de resolução,  propostas de 
resolução e votos de pesar), como com a complexidade e extensão de alguns deles (acrescendo-
lhes, em muitos casos, extensas republicações), e ainda com a exiguidade do prazo para a sua 
elaboração, tomou-se por base, para efeitos de verificação, os textos (originais, finais ou de 
substituição) remetidos para votação e as sugestões de redação final apresentadas cingem-se 
às alterações inseridas no próprio projeto de decreto, devidamente destacadas, resultantes da 
confirmação de remissões, referências legislativas e à correção dos lapsos e erros que foi 
possível detetar. 
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Com os melhores cumprimentos e votos de bom trabalho, 
 
José Filipe Sousa 
 

 
José Filipe Sousa 
Assessor Parlamentar 
Divisão de Apoio ao Plenário  
Palácio de S. Bento │1249-068 Lisboa  
Tel: 213919787│ Ext: 11787 
Jose-filipe.sousa@ar.parlamento.pt 
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DECRETO N.º       /XIII 

 

Altera o Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, e o Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, e prorroga a vigência dos benefícios fiscais 

relativos ao mecenato científico 

 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da 

Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

A presente lei: 

a)  Altera o Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, e o Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 

12 de novembro; 

b) Repristina o artigo 145.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na parte 

correspondente ao aditamento do artigo 62.º-A ao Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, relativo ao 

mecenato científico, para vigorar até 31 de dezembro de 2017. 

 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto 

 

O artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, alterado pela Lei 40/2016, de 

19 de dezembro, passa a ter a seguinte redação: 
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“Artigo 15.º 

[…] 

 

1 - …………………………………………………………………………….. 

2 - …………………………………………………………………………….. 

3 - As alterações introduzidas na alínea a) do n.º 2 e no n.º 5 do artigo 5.º do 

Código do IUC aplicam-se apenas aos veículos adquiridos após a entrada 

em vigor do presente decreto-lei.  

4 - ……………………………………………………………………………” 

 

Artigo 3.º 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

 Os artigos 135.º-A e 135.º-F do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, passam a ter a seguinte 

redação: 

 

“Artigo 135.º-A 

[…] 

 

1 – …………………………………………………………………………… 

2 – …………………………………………………………………………… 

3 – …………………………………………………………………………… 

4 – Não são sujeitos passivos do adicional ao imposto municipal sobre 

imóveis as empresas municipais, assim como as cooperativas de 

habitação e construção quando exclusivamente proprietárias, 

usufrutuárias ou superficiárias de prédios para construção de habitação 

social ou a custos controlados. 



3 
 

 

Artigo 135.º-F 

[…] 

 

1 - …………………………………………………………………………… 

2 - …………………………………………………………………………… 

3 - …………………………………………………………………………… 

4 - …………………………………………………………………………… 

5 - O disposto no número anterior não se aplica aos prédios que sejam 

propriedade de pessoas singulares.” 

 

Artigo 4.º 

Norma repristinatória 

 

É repristinado o artigo 145.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na parte 

correspondente ao aditamento do artigo 62.º-A ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, relativo ao mecenato científico. 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

Aprovado em 19 de julho de 2017 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 

 

 

(Eduardo Ferro Rodrigues) 

 


