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O sistema de tributação local e a derrama 

  

Sérgio Vasques• 

 

1. A atribuição de poderes tributários aos municípios tem o seu fundamento último no princípio da 
autonomia local, consagrado pela Constituição da República. Assim, se as autarquias dispõem de 
“património e finanças próprios”, como se estatui no artigo 238º da Constituição, isso é porque a 
autonomia na arrecadação de receitas e na realização de despesas é vista como indispensável à 
prossecução pelas autarquias dos interesses próprios das populações respectivas aos quais se refere 
o artigo 235º e à descentralização administrativa garantida pelo artigo 237º. Com efeito, o programa 
de descentralização para que aponta a Constituição de 1976 mal poderia concretizar-se se as 
autarquias locais ficassem financeiramente dependentes do poder central, como sucedia em larga 
medida durante a vigência da Constituição de 1933. 

A autonomia local pressupõe com certeza a dotação de receitas próprias e a realização própria de 
despesas, estando o suporte dessa gestão financeira no orçamento que compete às autarquias 
aprovar, com independência do orçamento do estado. É certo, ainda assim, que em tese se pode 
garantir autonomia financeira às autarquias através da mera consagração de um direito à receita 
tributária – afectando-lhes este ou aquele imposto, esta ou aquela percentagem das receitas fiscais – 
sem lhes reconhecer embora um verdadeiro poder tributário, isto é, o poder de criar ou conformar os 
tributos públicos.  

Em boa verdade, como o tem sublinhado a doutrina, o exercício de poderes tributários pelas 
autarquias locais constitui apenas uma solução de entre várias na garantia da sua autonomia 
financeira e precisamente por isso a atribuição destes poderes não surge no artigo 238º, nº4, da 
Constituição da República, como um imperativo mas simplesmente como uma faculdade, de que o 
legislador ordinário se há-de servir “nos casos e nos termos” que julgue acertados.  

Desde a edição da Constituição de 1976, o nosso sistema de tributação local veio a ser disciplinado 
por sucessivas leis de finanças locais, editadas em 1979, 1984, 1987, 1998 e, mais recentemente, em 
2007, com a aprovação da Lei nº2/2007, de 15 de Janeiro, aprovada no âmbito de um pacote de 
reforma das finanças locais que compreendeu ainda o novo Regime das Taxas Locais e o novo Regime 
do Sector Empresarial Local. Se quisermos resumir o essencial desta evolução podemos dizer que, à 
semelhança do que sucedeu com a nossa fiscalidade regional, também a construção da fiscalidade 
local portuguesa se concentrou primeiro no problema do direito à receita e só depois no poder 
tributário verdadeiro e próprio, esse poder de criar e conformar tributos públicos.  
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À Constituição da República coube nesta evolução um papel essencial, uma vez que, na sua redacção 
originária, a Constituição Portuguesa de 1976 não reconhecia explicitamente poder tributário às 
autarquias, contentando-se em remeter as finanças locais para um regime a estabelecer por lei, 
visando “a justa repartição dos recursos públicos pelo estado e pelas autarquias e a necessária 
correcção das desigualdades entre autarquias do mesmo grau”. Em face disto, preponderava a noção 
de que a criação ou alteração dos impostos estavam vedadas às autarquias locais, cabendo em 
exclusivo à Assembleia da República. 

A revisão de 1997 introduziu no texto da Constituição a referência ao exercício de poderes tributários 
que hoje figura no artigo 238º, nº4, sancionando o alargamento das prerrogativas autárquicas que se 
vinha desenhando já nas leis de finanças locais. Ainda assim, nota-se que os poderes tributários das 
regiões são reconhecidos positivamente pela Constituição da República, no seu artigo 227º – não se 
colocando por isso a hipótese da sua completa eliminação - ao passo que os poderes tributários das 
autarquias são reconhecidos pelo artigo 238º como uma mera faculdade, deixada ao critério do 
legislador ordinário.  

 

2. O direito à receita tributária e o poder tributário propriamente dito de criar ou conformar os tributos 
públicos são actualmente disciplinados pela Lei das Finanças Locais (LFL) de 2007 apresentando um 
razoável grau de complexidade. 

2.1. O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Antes do mais, cabe aos municípios a receita integral do 
Imposto Municipal sobre Imóveis que incida sobre os prédios urbanos que neles estejam localizados, 
assim como metade da receita do IMI que incida sobre os prédios rústicos, em conformidade com os 
artigos 10º, nº1, alínea a), e 17º, alínea a), da LFL, e do artigo 1º do Código do IMI.  

A afectação da receita destes impostos às autarquias surge primeiro com a LFL de 1979, quando ainda 
vigorava a contribuição predial, transformada em contribuição autárquica com a reforma fiscal de 
1988.  Como é sabido, na vigência do Código Administrativo de 1940 a receita da antiga contribuição 
predial cabia à administração central, não figurando entre as receitas dos municípios tipificadas no 
seu art.704º. A associação da tributação do património à actividade dos municípios foi tornada 
particularmente clara com o Código da Contribuição Autárquica, aprovado pelo Decreto-Lei nº442-
C/88, de 30 de Novembro, em cujo preâmbulo o legislador nos vira dizer que “a tributação predial 
encontra especial justificação na lógica do princípio do benefício, correspondendo o seu pagamento à 
contrapartida dos benefícios que os proprietários recebem com obras e serviços que a colectividade 
lhes proporciona”. Já nesta linha, acrescenta, “se justificaria que o novo imposto sobre o valor dos 
prédios constituísse uma receita autárquica – mais concretamente, uma receita municipal – na 
medida em que cabe aos municípios uma parcela muito significativa das actividades que lhe dão apoio 
e os valorizam”. 

A afectação da receita do IMI acolhida pela LFL de 2007 assenta, portanto, na ligação especialmente 
forte que o património imobiliário mantém com o território e na noção de que uma parte importante 
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da actividade municipal se centra ainda nos hard-services de gestão dos espaços e equipamentos 
públicos. A novidade que a LFL de 2007 nos traz nesta matéria face à anterior está simplesmente na 
repartição em metade da receita do IMI incidente sobre prédios rústicos entre municípios e freguesias, 
passando estas a beneficiar assim, pela primeira vez, da titularidade de receitas fiscais próprias.  

Quanto ao IMI, e nos termos do artigo 112º do respectivo Código, os municípios têm o poder de fixar 
a taxa aplicável aos prédios urbanos – e apenas a estes - dentro dos intervalos de 0,2% a 0,4%, para 
aqueles que tenham sido objecto de avaliação nos termos do próprio Código do IMI, e de 0,4% a 0,7% 
para aqueles que o não tenham sido ainda, em conformidade com o nº1 do artigo 112º. Esta faculdade 
elementar permite aos municípios fazer variar a carga fiscal que impende sobre os munícipes, 
tornando mais ou menos atraente a residência no seu território e permite fazê-lo até, a partir de 2009, 
com variação da taxa de freguesia para freguesia. Sendo que o IMI é liquidado e cobrado pela 
administração central, as deliberações das assembleias municipais que fixem a taxa do IMI têm que 
ser comunicadas até 30 de Novembro à DGCI, aplicando-se as taxas mínimas do imposto na falta de 
comunicação atempada. 

A somar a este poder de fixação da taxa geral do IMI, o artigo 112º do Código faculta ainda aos 
municípios variados agravamentos e desagravamentos deste imposto, todos eles expressão da 
extrafiscalidade prosseguida ao nível da tributação local. Assim, é facultado aos municípios o poder de 
: 

- agravar ou reduzir a taxa do IMI aplicável em áreas objecto de operações de reabilitação urbana 
ou combate à desertificação, até mais ou menos 30% (nº6);  

- reduzir a taxa do IMI aplicável aos prédios urbanos arrendados em áreas territoriais 
determinadas, até menos 20% (nº7);  

- agravar a taxa do IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, até mais 30% (nº8);  

- agravar a taxa do IMI aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais em situação de 
abandono, até ao dobro (nº9);  

- reduzir a taxa do IMI aplicável aos prédios classificados de interesse público, de valor municipal 
ou interesse cultural, até menos 50% (nº12). 

Através destas normas, os municípios ficam munidos de alguns instrumentos fiscais elementares na 
condução das suas políticas de conservação do património, fixação da população e combate aos 
incêndios. Evidentemente que a aplicação destes mecanismos depende em larga medida dos 
problemas concretos que os municípios enfrentem e da respectiva capacidade de organização no 
tocante ao reconhecimento do património imobiliário local.  

2.2. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). Em conformidade com a 
LFL de 2007, cabe ainda aos municípios a receita integral do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis incidente sobre a transmissão dos prédios rústicos ou urbanos que neles estejam 
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localizados, em conformidade com o artigo 10º, nº1, alínea a), da LFL. A afectação dos impostos sobre 
a transmissão do património aos municípios surge pela primeira vez apenas na LFL de 1987, quando 
vigorava ainda a sisa, que em virtude dessa afectação ganharia a designação de imposto municipal de 
sisa em 1991, sendo transformada depois no IMT com a reforma levada a cabo 2003.  

A afectação deste imposto aos municípios funda-se nas mesmas razões que levaram à municipalização 
da antiga contribuição predial, ainda que o legislador as não explicite na LFL ou no Decreto-Lei 
nº287/2003. Vale a pena notar, em qualquer caso, que no quadro do sistema fiscal português o IMT 
constitui um imposto indirecto substitutivo do IVA, que onera as transmissões de bens imóveis em 
virtude de estas beneficiarem por regra da isenção prevista no artigo 9º, nº30, do Código do IVA, pelo 
que a opção de afectar este imposto aos municípios possui fundamentação teórica menos clara que a 
de lhes afectar a receita do IMI. 

Como é sabido, o IMT constitui o segundo mais importante imposto no financiamento dos nossos 
municípios, ultrapassando mesmo em casos pontuais o próprio IMI, muito em particular nos concelhos 
onde o mercado imobiliário se mostra de maior dinamismo. Ainda que assim seja, o Código do IMT 
não faculta aos municípios qualquer poder de lhe modelar as taxas, sendo estas fixadas 
uniformemente pelo artigo 17º do Código. Esta é uma solução que talvez se explique pelo facto de o 
IMT, imposto indirecto devido apenas na transmissão dos imóveis, sempre ter revestido aos olhos do 
legislador menos potencialidades extrafiscais para os municípios que o IMI, devido pelos proprietários 
ano após ano. Ainda assim, é curioso notar que o IMT, constituindo embora um imposto indirecto, 
possui taxas progressivas e serve à prossecução de uma política redistributiva a cargo da 
administração central, ao passo que o IMI possui taxas proporcionais, constituindo embora um 
imposto directo sobre o património. 

2.3. O Imposto Único de Circulação (IUC). Em conformidade com o artigo 10º, nº1, alínea a) da LFL de 
2007, cabe aos municípios uma parcela da receita do Imposto Único de Circulação incidente sobre os 
veículos cujo proprietário seja residente no seu território. Até à reforma da tributação automóvel de 
2007, a tributação da circulação automóvel era levada a cabo essencialmente pelo Imposto Municipal 
sobre Veículos (IMV), que onerava os automóveis em função da cilindrada e cuja receita cabia 
integralmente aos municípios, como o sugere ainda a LFL. Já o novo IUC onera o comum dos 
automóveis em função, quer da cilindrada, quer das emissões de CO2, e onera-os com taxas mais 
pesadas que o antigo IMV.  

Em correspondência com o artigo 3º da Lei nº22-A/2007, de 29 de Junho, passa a caber aos municípios 
apenas uma parcela de 70% da componente cilindrada do IUC, ainda assim não extensível a todas as 
categorias de veículos. A razão de ser está no facto de até à reforma de 2007 se cobrarem, além do 
IMV, o imposto de camionagem (ICA) e o imposto de circulação (ICI). Assim, no quadro do novo 
imposto único, a receita gerada pela tributação dos veículos antigamente sujeitos ao IMV – 
correspondente às tabelas A, B, E, F e G do IUC - continua a ser parcialmente canalizada para os 
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municípios, ao passo que a que resulta dos veículos antigamente sujeitos a ICA e ICI – tabelas C e D do 
IUC – cabe em exclusivo à administração central.  

Os municípios não possuem actualmente qualquer poder tributário de adaptação local do IUC mas 
não custa adivinhar aqui uma das vias mais prováveis de evolução do nosso sistema de tributação 
local, atentos os problemas de congestionamento que o tráfego automóvel gera nos grandes núcleos 
urbanos. 

2.4. A participação variável no IRS. A LFL de 2007 veio ainda facultar aos municípios um novo 
instrumento tributário, na forma da participação variável no IRS disciplinada pelo seu artigo 20º. A 
redacção destas disposições mostra-se de alguma complexidade mas podemos compreender mais 
facilmente esta participação variável se a concebermos como uma espécie de derrama negativa. 
Assim, todos os anos, os municípios podem deliberar apropriar-se de uma parcela de até 5% da colecta 
de IRS dos contribuintes residentes na respectiva circunscrição: quando deliberem fixar a participação 
variável em 5%, toda essa receita lhes é transferida pela administração central; quando fixem a 
participação variável abaixo dos 5%, a diferença é devolvida aos contribuintes na forma de uma 
dedução à colecta do IRS. Dito de outro modo, a “participação variável” produz efeitos semelhantes 
aos de uma derrama sobre o IRS, com a diferença de os municípios não deliberarem nunca no sentido 
do agravamento dos contribuintes mas apenas no sentido do seu desagravamento. 

O propósito do legislador ao instituir esta derrama negativa foi o de criar mais um mecanismo de 
diferenciação territorial da carga fiscal, em conformidade com as modernas teses do fiscal federalism, 
de modo a que os contribuintes possam responsabilizar os autarcas pelas opções financeiras que estes 
fazem e “votar com os pés”, escolhendo o seu local de residência de acordo com a respectiva carga 
fiscal. Trata-se, em qualquer caso, de um mecanismo que conhece já um relativo sucesso, com algumas 
dezenas de municípios a optar pela devolução aos seus munícipes de uma parcela da colecta do IRS 
relativa a 2009. 

 

3. A derrama. Além dos impostos acima referidos, cabe aos municípios a receita integral da derrama 
que deliberem lançar, em conformidade com os artigos 10º, alínea b), e 14º da Lei das Finanças Locais. 

A derrama constitui um imposto adicional ao IRC, devido pelas pessoas colectivas que exerçam 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, e que em virtude da LFL de 2007 passou a 
incidir, já não sobre a colecta do IRC, mas sobre o próprio lucro tributável destes sujeitos passivos, 
razão pela qual é qualificada por vezes como um adicionamento ao IRC. Assim construída, a derrama 
possui taxa máxima de 1,5%, tendo a LFL de 2007 vindo permitir agora também que os municípios 
estabeleçam uma taxa reduzida da derrama para os sujeitos passivos com volume de negócios até 
€ 150.000, solução com a qual se pretende estimular a actividade local das pequenas empresas.  

É bem sabido que no tocante à derrama a LFL de 2007 se limita a dar continuidade a uma tradição 
intemporal das finanças concelhias portuguesas, a de facultar aos municípios o lançamento de 
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adicionais sobre os impostos cobrados pela administração central. Diga-se, porém, que se actualmente 
existe uma única derrama, até à LFL de 1998 os municípios alimentavam-se de derramas variada, 
incidentes não apenas sobre a contribuição industrial, antecedente do IRC, mas também sobre a 
contribuição predial, à época ainda da titularidade exclusiva da administração central. Aliás, no artigo 
10º da LFL em vigor descobrimos disto ainda um resquício, quando o legislador nos diz que constitui 
receita dos municípios o produto das “derramas” lançadas nos termos do art.14º da LFL, empregando 
o mesmo plural que figurava em leis anteriores.  

A isto vale a pena acrescentar que, ao contrário do que sucedia noutros tempos, a derrama não possui 
hoje em dia carácter extraordinário nem a sua receita está vinculada a despesas determinadas, 
tratando-se de um mecanismo de financiamento corrente dos municípios, ainda que de lançamento 
facultativo.  

A circunstância de a derrama sempre ter prefigurado um mero imposto adicional, assente sobre as 
regras de incidência e liquidação dos impostos da administração central, levou a que a sua disciplina 
legal se mantivesse relativamente ligeira. É verdade, contudo, que a complexidade da vida económica 
das empresas dos nossos tempos faz surgir problemas delicados na gestão deste imposto municipal, 
quer para a administração, quer para os contribuintes, a assinalar talvez que este velho adicional 
merece maior atenção por parte do legislador que as regras sucintas que ainda lhe dedica o artigo 14º 
da LFL. 

A título de exemplo, pode apontar-se o problema da partilha da receita da derrama, de especial 
complexidade quando estejam em causa empresas com actividade em municípios diversos. Com 
efeito, em virtude da LFL de 1998 o lançamento da derrama deixou de caber em exclusivo ao município 
em que se verifique a liquidação do IRC, geralmente aquele onde está localizada a sede das empresas, 
para passar a caber a todos os municípios em que uma empresa possua estabelecimento estável ou 
representação local. Em consequência, nos casos em que uma empresa possua actividade 
plurilocalizada, com estabelecimento estável em mais que um município, dispõe o artigo 14º, nº2, da 
LFL, que o lucro tributável há-de ser imputado aos municípios na proporção da massa salarial 
associada a cada estabelecimento. A escolha do estabelecimento estável como elemento de conexão 
e da massa salarial como critério de imputação dos lucros visa corrigir as assimetrias na partilha da 
derrama, aproximando a receita tributária do local de formação efectiva do rendimento. 

A massa salarial associada pela empresa ao estabelecimento estável existente em cada concelho é 
tomada pela LFL como um indicador aproximado do lucro que por este é gerado, presumindo-se assim 
que o lucro tributável originado por um estabelecimento estável é tanto maior quanto maior o gasto 
com a mão-de-obra que lhe esteja afecta. Trata-se, com certeza, de uma solução mais equilibrada que 
a de reservar ao município da sede a tributação de todo o lucro tributável mas trata-se de uma solução 
que onera as empresas com actividade plurilocalizada com um custo de gestão do sistema importante, 
o de procederem na sua declaração de IRC à imputação territorial dos lucros, empregando ademais 
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um critério distinto daquele que estão obrigadas a usar na imputação dos seus lucros ao território 
continental e às regiões autónomas, o do volume de negócios. 

A complexidade que a aplicação actual da derrama reveste e os desafios interessantes que uma 
pequena figura fiscal como esta pode trazer aos cultores da ciência jurídico-fiscal surpreende-se bem 
nos casos em que o emprego do critério da massa salarial como chave de repartição da derrama se 
revela insatisfatório por estarem em causa actividades em que a produção dos rendimentos se mostra 
dissociada da mão-de-obra, como sucede prototipicamente com a exploração de recursos naturais. 
Quanto a estes casos, prevê o artigo 14º, nº3, da LFL, a utilização a título excepcional de critérios 
alternativos quando estejam em causa actividades económicas que consistam na exploração de 
recursos naturais e aquele critério se mostre desadequado, critérios cuja fixação não se imagina, no 
entanto, um exercício técnico fácil. 

A análise deste e doutros problemas que actualmente rodeiam a derrama, e que constituem o tema 
do colóquio organizado pela Universidade Católica bem como dos demais textos recolhidos neste 
volume, deixa ver que este imposto municipal atingiu de algum modo a sua maturidade, suscitando 
questões de imensa complexidade apesar do pequeno lugar que lhe cabe no sistema fiscal português. 

É tarefa principal dos especialistas fazer dessas questões uma recensão e análise critica  para que o 
legislador possa aperfeiçoar também as suas soluções e tornar plenamente operante este mecanismo 
de financiamento dos nossos municípios. 

  


