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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Política Geral procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 78/XII – “Proposta de redução de IMI 

para as freguesias dos Açores que apresentem diminuição de população”. 

O mencionado Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores a 20 de outubro de 2021, tendo sido enviado à Comissão 

Especializada Permanente de Política Geral, por despacho de Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia Legislativa, em 20 de outubro de 2021.  

 

 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, subscrita pelo Deputado 

Independente, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados nos termos do 

disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 39/80, de 5 

de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto e 

2/2009, de 12 de janeiro, em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento 

da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 

14 de janeiro) 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento da Assembleia 

Legislativa. 

Nos termos do artigo 3.º da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
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dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pela Resolução n.º 49/2021/A, de 11 

de agosto de 2021 e pela Resolução n.º 52/2021 de 25 de outubro de 2021, a matéria em 

apreço – “Administração Local” - é da competência da Comissão Especializada 

Permanente de Política Geral. 

 

 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE  

A presente iniciativa legislativa visa que: 

1) A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende aos municípios da 

Região Autónoma dos Açores que tendam a aplicar nas freguesias que apresentam 

reduções de população, os coeficientes de redução previstos no n.º 6 do artigo 112.º 

do CIMI; 

2) Seja também posto em prática nestas mesmas freguesias o previsto no n.º7 do artigo 

112.º do CIMI, como medida promotora do arrendamento urbano; 

3) As reduções previstas nos números anteriores, embora sejam aprovadas 

anualmente pelas Assembleias Municipais, sejam alvo de pactos de regime de 

médio prazo, nestes órgãos deliberativos, com vista a fomentar a confiança dos 

investidores, nestas mesmas freguesias. 

Em sede de exposição de motivos, o proponente elenca um conjunto de considerandos 

que fundamentam a apresentação do presente Projeto de Resolução, a saber: 

“Considerando que a esmagadora maioria das freguesias dos Açores apresentam 

preocupantes números de desertificação e que esta desertificação só se combate 

criando condições de fixação às populações sendo que nesta matéria a disponibilidade 

de habitação, está no topo das condições necessárias à fixação de pessoas. 

Considerando que o investimento imobiliário apresenta como um dos entraves, a carga 

de impostos que representa a titularidade de um imóvel, levando ao desencorajamento 

das populações na aquisição, recuperação e construção de edificações. 
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Considerando que a grande exposição à agressividade climática das nossas ilhas, 

motivada pela proximidade ao mar e seus agentes químicos, assim com o alto teor de 

humidade relativa do ar, são altamente penalizadores para os açorianos, levando a 

avultados custos de manutenção dos imóveis, e que isso representa um incomparável 

custo adicional à titularidade de património na região, quando comparado com outras 

zonas do país. 

Considerando que a beleza das nossas ilhas, também faz-se notar na forma atenta 

como o nosso povo, em geral, cuida e mantem os seus imóveis, contribuindo assim para 

uma malha urbana valorizada e paisagisticamente agradável, mas que isso representa 

um custo individual dos açorianos na conservação desta mesma imagem regional. 

Considerando que o período pós pandémico que hoje se vive, trouxe um agravamento 

do custo de vida em todo o território português, ainda não totalmente contabilizado, 

mas que já representa uma invulgar inflação, que também está patente no custo de 

manutenção de imóveis. 

Considerando que no Plano de Recuperação e Resiliência agora em fase de 

concretização, permitirá aos municípios algum reforço de dotação, por via das 

candidaturas que estas apresentem, permitindo assim às mesmas suavizar, mesmo que 

de forma temporária, a carga de impostos municipais, proporcionando-se assim através 

destas, algum alívio ao custo de vida direto na região. 

Considerando que o CIMI, Código do Imposto Municipal de Imóveis, prevê no número 6 

do Artigo 112º, a possibilidade de redução do IMI até 30%, para os prédios urbanos 

situados em freguesias ou parte delas, que apresentam fenómenos de desertificação e 

que a implementação desta redução será seguramente um eficaz mecanismo de 

combate a este fenómeno. 

Considerando que o mesmo CIMI, prevê no número 7 do Artigo 112º, a possibilidade de 

redução do IMI até 20%, para imóveis urbanos arrendados e que esta redução pode ser 

acumulada com a descrita no paragrafo anterior, constituindo-se assim um importante 

elemento potenciador do mercado de arrendamento, que terá como principais 

vantagens a disponibilidade de maior oferta de imóveis para arrendamento e 

consequentemente a redução dos preços praticados. 

Considerando que a região adotou recentemente a redução, para o máximo, do 

diferencial fiscal previsto na Lei das Finanças das Regiões Autónomas e que este 
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diferencial fiscal, situa-se em valores similares, concretamente 30%, sendo que este 

projeto de resolução, no fundo, procura promover a unificação de um procedimento de 

redução fiscal e contributivo na região, neste caso por ação dos próprios municípios.” 

 

 

CAPÍTULO III 

DILIGÊNCIAS  

A Comissão convidou o proponente a apresentar a iniciativa, na reunião realizada a 29 

de outubro de 2021. 

Na mesma reunião, deliberou, por unanimidade, ouvir de forma presencial ou com 

recurso a meios telemáticos, o Subsecretário Regional da Presidência, a Associação de 

Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA) e a Associação Nacional de 

Freguesias (ANAFRE).  

Deliberou igualmente a Comissão solicitar parecer escrito ao Conselho Económico e 

Social dos Açores (CESA), tendo o referido Conselho emitido o respetivo parecer, o qual 

se encontra em anexo e faz parte integrante do presente Relatório. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

AUDIÇÕES 

Da apresentação da iniciativa pelo proponente: 

O Proponente exerceu o direito da prerrogativa regimental para apresentação da 

iniciativa em Plenário do mês de outubro de 2021. 
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Da audição ao Subsecretário Regional da Presidência, ocorrida a 7 de 

dezembro de 2021:  

O Subsecretário Pedro Faria e Castro iniciou a sua intervenção referindo que, face aos 

pontos resolutivos apresentados, o Governo não se deve pronunciar sobre o mesmo, 

tendo em conta tratar-se de uma proposta de recomendação da Assembleia Legislativa 

da Região aos Municípios da Região Autónoma dos Açores. Considerando as 

competências próprias dos Municípios, é entendimento do Governo não se pronunciar.   

O Deputado Carlos Furtado (Deputado Independente) referiu que uma das razões que o 

levou a apresentar este Projeto de Resolução foi o facto de o Governo, em função do 

que foi aprovado na Assembleia Legislativa Regional, ter reduzido ao mínimo legal 

previsto na lei os impostos do IVA, IRS e IRC. Havendo este mecanismo legal, esta 

proposta pretende pedir aos Municípios que possam contribuir nesse esforço para 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, ainda para mais numa altura em que o 

custo de vida das pessoas aumentará em muito devido às taxas de inflação.  

O Subsecretário Pedro Faria e Castro voltou a referir que esta é uma matéria 

importante, sendo que, o Governo entende que em respeito pelas competências 

próprias dos Municípios, não deverá pronunciar-se. À Assembleia Legislativa Regional 

constitui o direito de fazer essa recomendação, como também os Municípios terão o 

direito de fazer a apreciação própria tendo em conta as competências que têm nesse 

sentido. 

 

Da audição ao Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma 

dos Açores (AMRAA), Senhor José António Soares, ocorrida a 7 de dezembro 

de 2021:  

O Senhor José António Toledo iniciou a sua intervenção referindo que a proposta é bem-

intencionada, contudo, estas alterações apenas podem ser feitas pelo Estado e pela 

República. Cada município tenta minimizar, até onde a lei permite, a aplicação dos 

impostos para as suas populações. 

A Deputada Sabrina Furtado (PSD) referiu que, no que diz respeito a impostos e a 

imposição de imposto há dois tipos de municípios nos Açores, os que não estão sujeitos 

a programas de reequilíbrio financeiro e podem ter as taxas no mínimo e os que por 

imposição legal dos próprios programas de reequilíbrio não podem baixar. Questionou se 
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há eventualmente algum nível intermédio de Município nos Açores que, não esteja 

sujeito a estes programas e que tenha o IMI no máximo por opção própria. 

O Presidente da AMRAA referiu que desconhece quais os municípios que estão a aplicar 

a taxa máxima neste momento, mas acredita que muitos dos municípios estarão a 

aplicar a taxa mínima. Esclareceu ainda que, nesta altura, não deverá haver na Região 

nenhum município que esteja em reequilíbrio financeiro, e que não pode confirmar se 

existe algum Município que, por opção própria, esteja a aplicar a taxa máxima.   

A Deputada Sabrina Furtado esclareceu que o programa de reequilíbrio financeiro deixou 

de acontecer com o programa de ajustamento PAEF, sendo que poderiam ser outro tipo 

de programas e que ainda estão em vigor em alguns municípios.  

O Deputado Carlos Furtado (Deputado Independente) referiu que a proposta 

apresentada se baseia no artigo 112º do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis e 

que prevê que os municípios que tenham freguesias que apresentem sinais de 

desertificação podem aplicar a redução da taxa do IMI até o limite de 30%, sendo que 

esta proposta surge com este intuito.   

O Senhor José António Soares reconheceu, tal como disse no início, a bondade da 

proposta, sendo que, a AMRAA poderá recomendar a cada um dos municípios que 

reduza para o mínimo possível a aplicação desse imposto de acordo com a proposta do 

Deputado Carlos Furtado.  

A Deputada Alexandra Manes (BE) referiu que existem isenções permanentes e isenções 

temporárias, pelo que questionou se o Presidente da AMRAA tem conhecimento quais os 

municípios que estão a praticar a isenção permanente e a isenção temporária e quais os 

motivos pelas quais o fazem aqui na região.  

O Presidente da AMRAA esclareceu que não dispõe dessa informação no momento, mas 

que está disponível para fazer essa documentação à Comissão.  

 

Da audição ao Representante da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), 

Senhor António Toledo, ocorrida a 7 de dezembro de 2021:  

O Senhor António Toledo referiu que na Assembleia Geral da Delegação Regional dos 

Açores da ANAFRE analisaram e debateram a proposta aqui apresentada, tendo as 

freguesias votado contra a proposta por unanimidade, tendo referido ainda que 

compreendem as percas que têm vindo a acontecer por parte das juntas de freguesia, 

mas consideram que existem outras formas para debater esses problemas. Esclareceu, 
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também, que tem sido uma luta conseguir parte do IMI, sendo que através da ANAFRE 

Nacional e da própria delegação regional já conseguiram, juntos dos Municípios 1% do 

IMI, contudo, gostariam de chegar aos 5%.  

O Deputado Carlos Furtado (Deputado Independente) questionou se o 1% é referente 

ao total de cada freguesia ou ao total da receita do IMI do Município. 

O Senhor António Toledo esclareceu que conseguiram 1% da parte urbana, contudo, 

pretendiam 5%. 

O Deputado Carlos Furtado referiu que 1% da receita do IMI de uma freguesia não é um 

valor muito elevado, pelo que estranhou que a ANAFRE troque esse valor pelo bem-

estar das pessoas dessas mesmas freguesias. Se a ANAFRE reivindicasse valores de 

25% a 30% compreenderia esta troca, uma vez que, o valor seria expressivo para o 

normal funcionamento das Juntas, assim, considera que os Presidentes de Junta não 

estão a prestar os melhores serviços aos seus munícipes.  O Deputado Carlos Furtado 

considerou ainda que esta proposta poderia impulsionar a economia e impulsionar a 

venda dos imóveis, ajudando ao combate da desertificação das freguesias.   

O Senhor António Toledo referiu que esta é uma luta nacional e que a ANAFRE, 

representada pelos Presidentes de Junta de Freguesia preocupam-se com os problemas 

das freguesias, nomeadamente a desertificação, e que esta luta parte precisamente 

para que as Juntas tenham maior capacidade para dar apoio às suas populações.  

O Deputado Manuel Ramos (PS) referiu que, enquanto Presidente de Junta de 

Freguesia, não há ninguém mais preocupado com o despovoamento e com e com a falta 

de rejuvenescimento da população do que as próprias freguesias atendendo que até 

mesmo as freguesias perdem todo o financiamento do Orçamento de Estado, isto é, 

perdem financiamentos quando perdem população. Há freguesias que atribuem diversos 

apoios às suas populações e que ultrapassam em muito as receitas de IMI. O que foi 

dito pelo representante da ANAFRE foi que as freguesias não podem baixar mais as suas 

receitas de IMI, uma vez que isso implicará o apoio direto dado às populações. O 

Deputado Manuel Ramos considerou que existem outras opções que podem ser 

desenvolvidas pelos municípios, por forma apoiar a economia das famílias e a combater 

o despovoamento. 

O Deputado Berto Messias (PS) referiu, primeiramente, que o Grupo Parlamentar do PS 

considera que não se pode fazer qualquer tipo de crítica negativa ou colocar aos ombros 

das freguesias e dos presidentes de Junta de Freguesia qualquer tipo de 

responsabilidade negativa sobre a definição das taxas a pagar pelos cidadãos 
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relativamente ao IMI, uma vez que, considera que poderá haver algum tipo de confusão 

sobre, não só quem define o enquadramento legal global relativamente a esta matéria 

mas, também, quem tem a competência de definir os limites sobre aquilo que deve ser 

pago pelos cidadãos no âmbito quer do que é proposto pelas câmaras municipais, quer 

do que é definido pelas assembleias municipais.  Aproveitou para saudar todos os 

autarcas recentemente eleitos e saudou o trabalho de proximidade que desenvolvem 

junto das suas populações. 

 

CAPÍTULO V 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer de abstenção relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer de abstenção relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emitiu parecer de abstenção relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PPM emitiu parecer de abstenção relativamente à presente 

iniciativa. 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO E PARECER 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Política Geral emitir 

parecer de abstenção quanto ao Projeto de Resolução n.º 78/XII – “Proposta de 

redução de IMI para as freguesias dos Açores que apresentem diminuição de 

população”, com as abstenções com reserva para Plenário do PS, PSD, CDS-PP, BE e 

do PPM. 

A Comissão considera que a iniciativa em apreço está em condições de subir a plenário 

para ser discutida. 
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Santa Maria, 03 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

A Relatora  

 

        Elisa Sousa 

 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente  

 

Bruno Belo 

 

 

 

 

ANEXO: Parecer referenciado no presente relatório. 
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