
 

 

Fernando 

Messias 
Law Office 

Newsletter Julho 2014 

 

 

IMI REDUZIDO PARA PRÉDIOS 

ARRENDADOS 

O Código do IMI prevê a possibilidade  de os municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, definirem áreas  territoriais 

correspondentes a freguesias ou  zonas delimitadas de freguesias e de 

fixarem  uma redução até 20% da taxa que vigorar  no ano a que respeita 

o imposto a aplicar  aos prédios urbanos que se encontrem  arrendados.A 

referida redução de IMI é cumulável com  outros benefícios fiscais, 

designadamente o da redução até 30% do IMI que vigorar no ano a que 

respeita o imposto a aplicar a prédios que sejam objecto de operações 

de reabilitação urbana ou de combate à desertificação, o qual se 

encontra igualmente dependente de deliberação da Assembleia 

Municipal que defina as área territoriais a que se aplicará o 

benefício.Embora a disposição legal exista desde a entrada em vigor do 

Código do IMI, ocorrida a 1 de Dezembro de 2003, poucos têm sido os 

municípios que têm recorrido, de modo sistemático, a este instrumento de 

política fiscal autárquica.  
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No caso dos municípios que adoptem esta medida, os 

munícipes poderão solicitar o acesso à mesma mediante 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal. 

No caso particular do município de Lisboa, onde a 

Assembleia Municipal já deliberou em conformidade, o 

pedido poderá ser feito  presencialmente nos balcões de 

atendimento  da Câmara Municipal de Lisboa, sem custos  

associados, mediante o preenchimento  de formulário 

próprio e entrega de cópia  dos seguintes documentos: (i) 

certidão da  Conservatória do Registo Predial emitida há  

menos de seis meses ou código de acesso  à certidão 

permanente; (ii) contrato de  arrendamento validado pelo 

Serviço de  Finanças da área do prédio e acompanhado  

do comprovativo do pagamento do  respectivo imposto do 

selo; e (iii) caderneta  predial emitida há menos de um ano. 

 Mais informação contacte:  lisbon@fernandomessias.pt 
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NOVAS PERSPECTIVAS NA RESPONSABILIDADE DO ESTADO O IMPACTO DA 

LIDERANÇA ORGANIZACIONAL NO BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES 

Novas perspectivas na responsabilidade do Estado 

O impacto da liderança organizacional no bem-estar dos trabalhadores NOVO! 

Autor : Fernando Messias 

1ª Edição 2013 

As chefias assumem um papel fundamental no processo de liderança pois são 

elas que se encontram maioritariamente em contato com os colaboradores e 

poderão monitorizar melhor (pelo menos com maior proximidade e/ou influência) 

o resultado da sua força de trabalho.A coerência entre os comportamentos que 

a organização reclama dos seus colaboradores e os comportamentos que 

promovam bem-estar gera um ciclo de aumento de bem-estar melhorando o 

sucesso da organização. Quanto à análise interna Portuguesa parece constatar-

se a existência de uma necessidade quase que irresistível de reformar tudo e 

todos – veja-se por exemplo a este respeito o excelente artigo do Professor 

Correia Jesuíno intitulado de “Leadership and culture in Portugal” integrado no 

estudo “Culture and Leadership Across the World – The GLOBE book of in-Depth 

Studies of 25 Societies” dos autores Jagdeep S. Chhokar, Felix C. Brodbeckn e 

Robert J. House, 2008. Hoje parece assistir-se a uma reforma das pessoas – veja-se 

por exemplo o 15 de Novembro de 2012 onde se assistiu à maior manifestação 

cívica de sempre em Portugal; um protesto generalizado ao resultado 

económico de quatro décadas de manifesta incapacidade política governativa. 

Parece assistir-se a uma reforma das consciências e a uma maior abertura ao 

mundo em grande parte conseguida pela integração europeia. 

O líder é um produto do grupo e participa ele próprio na criação do mesmo 

grupo. Líder e seguidor, chefia e colaborador estão interligados na relação de 

liderança. 

Pode concluir-se que o papel de líder é considerado um papel social emergente 

e iterativamente reconhecido à medida que as pessoas vão trabalhando em 

conjunto.   

Disponível aquiAvailable here 
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