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Moção apresentada pela bancada da CLSM, e aprovada por maioria com 6 

abstenções e 13 votos a favor. 

 
MOÇÃO 

Redução do IMI em Loures  
O PSD, em Loures, há muito que se manifestou a favor da redução do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) no nosso Concelho. 

Durante a última campanha autárquica, a Coligação Loures Sabe Mudar – onde o PSD 

é o partido maioritário – fez dessa redução uma das suas principais bandeiras. Para 

tal, sempre manifestou essa vontade e intenção com a apresentação de propostas 

concretas, que promovessem, além da redução do IMI, uma nova forma de encarar 

este imposto para a população do concelho. 

Após as Eleições Autárquicas de 2013, a Coligação Loures Sabe Mudar integrou o 

Executivo Camarário depois de ter chegado a um “Acordo de Princípios de 

Governação” com a Coligação Democrática Unitária (que obteve a maioria dos votos 

no ato eleitoral supra referido) e, por força de trabalho e empenho, conseguiu criar 

condições para que o IMI fosse reduzido para 0,395%. 

Já este ano, foi aprovado em reunião de Câmara Municipal e posteriormente, 

aprovado em Assembleia Municipal (tendo o PSD e a Coligação Loures Sabe Mudar 

sido para tal fundamentais) uma redução da taxa geral do IMI para todos os prédios 

urbanos de Loures de 0,395% para 0,389%.  

Acresce à redução referida que, pela primeira vez, Loures tem também uma taxa de 

IMI consciente das dificuldades da população e das diferenças entre os agregados 

familiares, possibilitando a redução adicional do IMI de acordo com o número de 

dependentes que constituem o agregado familiar: 

 

- Famílias com 1 dependente - 1,5%; 

- Famílias com 2 dependentes - 7,5%; 

- Famílias com 3 ou mais dependentes - 16%. 

 

Esta medida, mais do que incentivar à natalidade ao passar uma mensagem clara de 

apoio e preocupação para com as famílias do nosso Concelho, promove um maior 

equilíbrio social sem descurar a necessária boa e realista gestão autárquica. 

 



 

 

Congratulando-se com estas reduções, vem esta Assembleia de Freguesia de Loures: 

1 - Congratular o Executivo da Câmara Municipal de Loures (composto pela CDU e 

pela Coligação Loures Sabe Mudar onde o PSD é o partido maioritário) pela 

aprovação destas medidas que visam melhorar a vida de todos os Lourenses.  

2 - Apelar à continuação da progressiva redução do IMI no Concelho de Loures, desde 

que tal não coloque em causa uma boa e realista gestão camarária. 

3 - Dar conhecimento da presente Moção a todos os órgãos de Comunicação Social 

local. 

4 - Fazer chegar esta Moção ao Presidente da Câmara Municipal de Loures, à 

Presidente da Assembleia Municipal de Loures, a todos os Deputados Municipais e 

Vereadores da Câmara Municipal de Loures, assim como a sua publicação no Boletim 

Trimestral da Junta de Freguesia (4 de Outubro) e publicar esta Moção no Site da 

Junta de Freguesia. 

Loures, 7 de Dezembro de 2015 

 


