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 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 21087/2021

Sumário: Projeto de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama.

Projeto de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama

João Francisco Efigénio Palma, Presidente da Câmara Municipal de Serpa, torna público que:

De acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Serpa, tomada em reunião de 15 de 
setembro de 2021, e em cumprimento do disposto no artigo 101.º, do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, se submete a consulta pública, 
pelo prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente Edital na 2.ª série do Diário da República, 
o Projeto de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama

Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões, à Câmara Municipal de Serpa, 
remetidas por correio ou para o correio eletrónico geral@cm-serpa.pt, no prazo acima referido.

Para constar se passou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 
lugares públicos do costume.

2 de novembro de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal de Serpa, João Francisco 
Efigénio Palma.

Projeto de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama

Nota Justificativa

De acordo com o disposto no artigo 15.º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios 
dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita tenham 
direito, em particular, na concessão de isenções e benefícios fiscais.

Por sua vez, determina o n.º 2 do artigo 16.º, do mesmo diploma que, “a Assembleia Municipal, 
mediante proposta da Câmara Municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições 
para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos 
impostos e outros tributos próprios”.

De acordo com o n.º 9 do mesmo artigo, os pressupostos do reconhecimento de isenções 
fiscais devem ser definidos no estrito cumprimento das normas estabelecidas no regulamento por 
deliberação da Assembleia Municipal, cabendo depois à Câmara Municipal o reconhecimento do 
direito às isenções.

Designadamente, em sede de Derrama, dita o artigo 18.º, n.º 1, do RFALEI, na sua redação 
atual, que “os municípios podem deliberar lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até 
nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5/prct., 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”.

Dispõe ainda o artigo 18.º, números 22 e 23, respetivamente, que “a Assembleia Municipal 
pode, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 16.º, deliberar a cria-
ção de isenções ou de taxas reduzidas de derrama” e “as isenções ou taxas reduzidas de derrama 
previstas no número anterior atendem, nos termos do regulamento previsto no n.º 2 do referido 
artigo 16.º, aos seguintes critérios:

a) Volume de negócios das empresas beneficiárias;
b) Setor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no município;
c) Criação de emprego no município.”
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Neste contexto, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 3 de março de 2021, foi 
determinado iniciar o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal da Concessão de 
Isenções de Derrama, procedendo -se à respetiva publicitação pelo Aviso n.º 3/DAFRHAJ/2021, e 
concedendo -se o prazo de 30 dias úteis para a constituição de interessados e apresentação de 
contributos. Decorrido o prazo não foi apresentada qualquer solicitação nesse sentido, nem con-
comitantemente apresentados quaisquer contributos.

Assim, a Câmara Municipal de Serpa no uso das competências que lhe estão cometidas pelo 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e considerado o disposto na alínea k), do 
n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar o presente 
projeto de Regulamento e submetê -lo a consulta pública para recolha de sugestões nos termos 
do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente Regulamento aprova as condições e define os critérios vinculativos, gerais e abs-
tratos, para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente 
ao imposto de Derrama.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação e norma habilitante

1 — O disposto neste Regulamento abrange o incentivo à atividade económica no Município, 
tendo em conta o volume de negócios das empresas beneficiárias.

2 — O presente Regulamento tem por norma habilitante a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
que aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI).

Artigo 3.º

Condições gerais de acesso

As isenções indicadas no presente Regulamento só poderão ser concedidas se os interessados 
tiverem a sua situação tributária e contributiva regularizada, respetivamente perante a Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT) e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (Segurança 
Social), bem como a sua situação regularizada no que respeita a tributos próprios do Município 
de Serpa.

Artigo 4.º

Fiscalização

Caso a Câmara Municipal de Serpa (CMS) venha a ter conhecimento de factos supervenientes 
que alterem as circunstâncias de atribuição das isenções ou reduções concedidas e que impliquem 
a caducidade das mesmas, dará conhecimento desses factos, mediante transmissão eletrónica de 
dados, através do Portal das Finanças.

CAPÍTULO II

Tipologia de isenções e majorações

Artigo 5.º

Incentivos à atividade económica

1 — Os sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, 
uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento 
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estável nesse território, beneficiam dos seguintes incentivos, relativamente ao lucro tributável sujeito 
e não isento de imposto sobre o rendimento (IRC), que corresponda à proporção do rendimento 
gerado na área geográfica do Município de Serpa:

a) Isenção total da taxa da Derrama, por um período de 5 anos, para todos os sujeitos passivos 
cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150.000€;

b) Aplicação de uma taxa reduzida de Derrama no valor de 1‰ (1 um por mil), para os mesmos 
sujeitos passivos, nos anos subsequentes.

2 — A isenção prevista na alínea a), do numero anterior, é aplicável ao imposto de derrama a 
liquidar nos anos seguintes à entrada em vigor do presente Regulamento, bem como, a todos os 
sujeitos passivos que iniciem a sua atividade em ano posterior.

3 — De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 16.º, do Regime Financeiro das Autarquias 
Locais, a isenção prevista na alínea a), do n.º 1, pode ser renovada por uma vez, com igual limite 
temporal.

CAPÍTULO III

Procedimento

Artigo 6.º

Isenções e reduções

1 — As isenções e reduções previstas no artigo anterior são atribuídas automaticamente e 
comunicadas pelo Município de Serpa, anualmente à AT, até 31 de dezembro, por transmissão 
eletrónica de dados,

2 — A isenção prevista no n.º 2, in fini, do artigo anterior, está dependente da iniciativa dos 
interessados, mediante comunicação à Câmara Municipal do início de atividade, acompanhada 
dos documentos comprovativos.

Artigo 7.º

Elementos complementares

A Câmara Municipal de Serpa poderá solicitar os elementos complementares que considere 
necessários para efeitos de apreciação e admissão dos pedidos de isenção, os quais deverão ser 
fornecidos pelo interessado no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data de notificação do 
pedido de elementos, sob pena de arquivamento do pedido.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 8.º

Dúvidas e omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente Re-
gulamento que não possam ser solucionadas pelo recurso aos critérios legais de interpretação 
e/ou integração de lacunas são resolvidas pela Câmara Municipal de Serpa, com observância da 
legislação em vigor.

Artigo 9.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 
República.
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