
MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL N2 123/15 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

DEFINIÇÃO DA TAXA RESPEITANTE AO ANO DE 2015 A COBRAR EM 

2016 

José Francisco dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Montijo, 

FAZ SABER, em cumprimento do disposto no n!!l do artigo 56!!, do anexo I da Lei n!! 75/2013, de 
12 de Setembro, que a Assembleia Municipal, na sua segunda sessão extraordinária, de 16 de 
Outubro de 2015, mediante proposta da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião ordinária de 
30 de Setembro de 2015, aprovou a fixação da taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis ao 
abrigo dos, n!! 3, n!! 5 e n!! 13, do art.!! 1122, do Decreto-Lei n!! 287 /2003, de 12 de Novembro 
(CIMI - Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis}, e respetivas alterações, nos seguintes 
termos: 

Aplicar a taxa de 0,45% aos prédios urbanos, nos termos do disposto no n.!!5 do art.!! 1122 do 
CIMI; 

Redução de 5% sobre a taxa do imposto para famílias com 1 dependente a cargo; redução de 10% 
sobre a taxa do imposto para famílias com 2 dependentes a cargo e redução de 15% sobre a taxa 
do imposto para famílias com 3 ou mais dependentes a cargo nos termos do disposto no n.213 do 
art.!! 112!! do CIMI; 

Majoração da taxa de IMI elevada para o triplo, aplicável aos prédios urbanos localizados na ARU 
da cidade do Montijo, quando se apresentem em condição de ruína, nos termos do disposto no 
n!! 3 e no n!! 16, do art.!! 1122 do CIMI. 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

pública do estilo. .Ll .. \ Í 
E eu Q.Ju ~ L~LyúU~CU~ \-A_Çi_,11~ hefe de Divisão de Gestão Financeira e 

Patrimonial, o subscrevi. 

Paços do Município, 23 de Outubro de 2015 

. ~ .... c-:"!l~-i/4'; Jl,a 
O Vereador da Câmara 1-1·' 

~ co dos Santos 


