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DEMONSTRAÇÃO LINKCITIES – ALENTEJO E 
ALGARVE

A Link Think irá realizar nos próximos dias 15 e 16 de Abril,

duas ações de demonstração relativas à Plataforma

LinkCities. Estas ações têm como objetivo dar a conhecer a

referida Plataforma, as suas funcionalidades e as mais valias

associadas à partilha de conhecimento, à divulgação de boas

práticas e aos contributos para a eficiência da Administração

Pública Local.

A primeira sessão terá lugar no dia 15 de Abril na CIMAC, em

Évora, pelas 10h00.

A segunda sessão realizar-se-á no dia 16 de Abril na AMAL,

em Faro, pelas 14h30.

Os profissionais dos Municípios e das Juntas de Freguesia

destas regiões poderão efetuar as suas inscrições

gratuitamente através de um dos seguintes endereços:

geral@linkthink.pt ; geral@cimac.pt (para a ação a realizar na

CIMAC) ; geral@amal.pt (para a ação a realizar na AMAL).

Para os profissionais do setor a inscrição é gratuita.

Inscreva-se já!
Seja mais eficiente pela sua cidade…

Descubra o poder da rede LinkCities! 

Veja o vídeo em http://goo.gl/LVpl1
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DELOITTE APOIA LINKCITIES

A Deloitte apoia a Plataforma LinkCities, uma rede de

conhecimento que liga as “cidades” através das suas

organizações, profissionais do sector e entidades oficiais,

estimulando o trabalho colaborativo e a interação entre estes

e o cidadão em geral.

Trata-se de uma network bastante semelhante às redes

sociais e que permite que os cidadãos e profissionais com

interesses comuns na área profissional, partilhem conteúdos

técnicos, casos práticos, divulguem best practices, ou

pesquisem informações na base de dados online.

Esta Plataforma permite a comunicação direta com todos os

profissionais da Administração Local e potencia a criação de

oportunidades de negócio.

A Deloitte é uma das patrocinadoras oficiais do projeto,

juntamente com a Microsoft, a EDP e o Montepio.

Para os profissionais do setor a inscrição é gratuita.

Inscreva-se já!
Seja mais eficiente pela sua cidade…

Descubra o poder da rede LinkCities! 

Veja o vídeo em http://goo.gl/LVpl1
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A NOVA LEI DO ARRENDAMENTO E  O IMI

A ideia principal da Nova Lei do Arrendamento Urbano

prende-se, essencialmente, com a atualização das rendas. O

Senhorio deve receber um valor justo pelo bem locado, pelo

que esta nova lei cria um mecanismo eficaz de atualização

da renda que assenta na negociação entre as partes,

partindo a iniciativa do próprio Senhorio.

Para tanto, este deve requerer a avaliação fiscal do imóvel,

de forma a que o valor da renda atualizado reflita o valor do

bem, o que só pode acontecer face à conjugação do valor da

avaliação fiscal do imóvel com o valor da renda.

A aplicação deste mecanismo aos arrendamentos antigos

funciona de forma faseada e progressiva, permitindo que a

atualização da renda não seja tão onerosa para o

arrendatário.

Este sistema é, por um lado protetor do arrendatário, pela

razão já enunciada, e por outro lado mais vantajoso para o

Estado, uma vez que a atualização da renda permite

simultaneamente a avaliação do imóvel, e consequentemente

conduz ao aumento das receitas em sede de IMI.

Assim temos assistido, face à reavaliação operada, a um

aumento substancial das taxas deste imposto, pois os

imóveis avaliados na vigência das regras anteriores estão, na

maioria dos casos, afastados dos valores de mercado.

3



4

Newsletter n.º 27 Abr. 2013

No entanto, e à semelhança do previsto na Nova Lei do

Arrendamento Urbano, há também aqui um regime transitório

que pretende evitar um aumento abrupto da cobrança de IMI.

Este regime permitirá, assim, um aumento gradual deste

imposto em 2013 e 2014, sendo que os proprietários de

imóveis só a partir de 2015 suportarão o IMI por inteiro.

No caso de prédios devolutos (vazios ou desocupados) há

mais de um ano ficam também sujeitos a um agravamento do

IMI, podendo os municípios exigir aos seus proprietários o

triplo deste imposto.

Em síntese, a recente reforma no arrendamento e na

tributação do património visam não só a requalificação do

património edificado e a dinamização do mercado do

arrendamento, mas também a penalização, em sede de IMI,

dos prédios devolutos, vazios e/ou desocupados.

Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa

Operacional Fatores de Competitividade (POFC):

• Tipo de projeto: Inovação – Novos bens e serviços –

Fase II

Prazo: 19/02/2013 a 22/04/2013.

• Tipo de projeto: I&DT – Núcleos de I&DT – Fase III

Prazo: 13/03/2013 a 30/08/2013.
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• Tipo de projeto: I&DT – Projeto em co-promoção – Fase

III

Prazo: 13/03/2013 a 30/08/2013.

• Tipo de projeto: I&DT – Projeto Individual – Fase III

Prazo: 13/03/2013 a 20/08/2013.

• Tipo de projeto: SI Qualificação PME – Vale Simplificado

- Fase III

Prazo: 15/03/2013 a 15/05/2013.

• Tipo de projeto: SI Qualificação PME – Projeto Individual

– Fase III

Prazo: 21/03/2013 a 28/06/2013.

Para mais informações consulte o link:

http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos

OBSERVATÓRIO LEGAL

Lei nº 18/2013. D.R. nº 34, Série I de 2013-02-18

Assembleia da República

Autoriza o Governo a aprovar os princípios e regras gerais

aplicáveis ao setor público empresarial, incluindo as bases

gerais do estatuto das empresas públicas, bem como a

alterar os regimes jurídicos do setor empresarial do Estado e

das empresas públicas e a complementar o regime jurídico

da atividade empresarial local e das participações locais.
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Lei nº 19/2013. D.R. nº 37, Série I de 2013-02-21

Assembleia da República

29.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º

400/82, de 23 de setembro, e primeira alteração à Lei n.º

112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à

proteção e à assistência das suas vítimas.

Lei nº 20/2013. D.R. nº 37, Série I de 2013-02-21

Assembleia da República

20.ª alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro.

Lei nº 21/2013.D.R. nº 37, Série I de 2013-02-21

Assembleia da República

Procede à terceira alteração ao Código da Execução das

Penas e Medidas Privativas de Liberdade, aprovado pela Lei

nº 115/2009, de 12 de outubro.

Portaria nº 85/2013.D.R. nº 41, Série I de 2013-02-27

Ministério das Finanças, da Economia e do Emprego e da

Educação e Ciência

Primeira alteração à Portaria 701-F/2008, de 29 de julho que

regula a constituição, funcionamento e gestão do portal único

da Internet dedicado aos contratos públicos (Portal dos

Contratos Públicos).
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Portaria nº 97/2013. D.R. nº 44, Série I, de 2013-03-04

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social

Primeira alteração à Portaria 3-A/2013, de 4 de janeiro que

cria a medida de Apoio à contratação de desempregados

com idade igual ou superior a 45 anos, via Reembolso da

Taxa Social Única (TSU), de ora em diante designada por

Medida.

Lei nº 23/2013. D.R. nº45, Série I, de 2013-03-05

Assembleia da República

Aprova o regime jurídico do processo de inventário, altera o

Código Civil, o Código do Registo Predial, o Código do

Registo Civil e o Código de Processo Civil.

Resolução do Conselho de Ministros nº 12/2013. D.R. nº46,
Série I, de 2013-03-06

Presidência do Conselho de Ministros

Procede à primeira alteração à Resolução do Conselho de

Ministros n.º 3/2013, de 16 de janeiro, que cria a Equipa para

os Assuntos da Reorganização Administrativa Territorial

Autárquica.

Decreto-lei nº 36/2013. D.R. nº49, Série I, de 2013-03-11

Ministério das Finanças

Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado

para 2013.


