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DL 287/2003, de 12.11 

Diploma de Aprovação do C I M I  
 

ENTRADA EM VIGOR  

•CIMI      01.12.2003 (Artº  32º, nº 1 do DL) 

•Benefícios Fiscais   01.12.2003 (Artº 10º e 11º do DL) 

– Excepção : artº 40º-A(actual artº 45º - prédios urbanos objeto de 
reabilitação)  que entrou em vigor em 01.01.2004 

– Benefícios Fiscais pendentes de despacho na data da entrada em 
vigor do CIMI /EBF - aplica-se o regime mais favorável 

• Avaliações    13.11.2003 (Art.º 32º nº 1 do DL) 

 

SUJEITO ATIVO 

• IMI é receita dos municípios onde se localizam os prédios 

 

 

 

 
2 



3 

INCIDÊNCIA  
1 -  IMI - Princípio do benefício  
 
2 -  IMI Tributa 
Em cada PERÍODO (artigo 113.º) 

O VPT _ valor patrimonial tributário (artigo 7.º) 
valor da avaliação 
Rústicos - artigo 17.º ss  
Urbanos – artigo 37.º ss  

DOS PRÉDIOS (artigo 3.º a 7.º e 10.º) 

SITUADOS NO TERRITÓRIO PORTUGUÊS (artigo 2.º) 

Pertencentes a um SUJEITO PASSIVO (Independentemente do local da 
residência deste) - (artigo 8.º) 
 
3 -  Serviço de Finanças Competente (136º) 
•SF da área da situação dos prédios  
Não obstante o IMI ter uma base de tributação nacional 



 
 
 

PRÉDIO 
Conceito e Classificação 

 
 
 

3.º a 7.º + 10.º 
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CONCEITO DE IMÓVEL 
 
Código Civil (artigo 204.º)  

São coisas imóveis: 
a) Os prédios rústicos e urbanos; 
b) As águas; 
c) As árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados 
ao solo;  
d) Os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas anteriores; 
e) As partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. 

 

CIMI 
Conceito próprio de prédio  
 (inclui edifícios e construções móveis e frações autónomas) 
que se aproxima do conceito de imóvel do CC 
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CONCEITO DE PRÉDIO (artigo 2º) 

fração de território 

abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções 
de qualquer natureza nela incorporados com carácter de 
permanência  

elemento 
físico 

património de uma pessoa singular ou coletiva  
elemento 
 jurídico 

Que tenha valor económico 
elemento 

económico 

CONDIÇÕES CUMULTIVAS 
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EQUIPARAÇÃO A PRÉDIO 
(artigo 2º) 

 águas, plantações 

edifícios e construções incorporados ou assentes com 
carácter de permanência numa fração de território  

que constitua parte integrante de um património diverso  

ou que não tenha natureza patrimonial 

elemento 
físico 

património de uma pessoa singular ou coletiva  
elemento 
 jurídico 

dotados de autonomia económica em relação ao 
terreno onde se encontram implantados 

elemento 
económico 

edifícios ou construções, ainda que móveis, afetos a fins 
não transitórios,  

assentes no mesmo local por um período superior a um 
ano – nº 2 e 3º 
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EQUIPARAÇÃO A PRÉDIO 

(artigo 2º) 

 
cada FRACÇÃO AUTÓNOMA de um prédio urbano no regime de 
propriedade horizontal  

 

Código Civil (artigo 1414.º):  

“Só podem ser objeto de propriedade horizontal as frações autónomas que, 
além de constituírem unidades independentes, sejam distintas e isoladas 
entre si, com saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via 
pública.” 
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CLASSIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS 

Código Civil (artigo 204.º/2)  

“entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do solo e as 
construções nele existentes que não tenham autonomia económica, 
e por prédio urbano qualquer edifício incorporado no solo, com os 
terrenos que lhe sirvam de logradouro”  

CIRS (artigo 8.º/3 e 4) 

“considera-se prédio rústico uma parte delimitada do solo e as 
construções nele existentes que não tenham autonomia económica, 
prédio urbano qualquer edifício incorporado no solo e os terrenos 
que lhe sirvam de logradouro e prédio misto o que comporte parte 
rústica e parte urbana) 

considera-se construção todo o bem móvel assente no mesmo local 
por um período superior a 12 meses. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS 

 

 

  

•prédios rústicos (artigo 3º) 

 

• prédios urbanos = todos os que não são rústicos  (artigo 4º) 

 

• prédios mistos     (artigo 5º) 

CIMI 

Classificação própria que se aproxima da classificação do CIRS 
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PRÉDIOS RÚSTICOS  (artigo 3º) 

TERRENOS , ÀGUAS E PLANTAÇÕES  

A) SITUADOS FORA DE UM AGLOMERADO URBANO  

  Não  classificados como “terrenos para construção”; 
  Não tenham como destino normal utilização geradora de 
rendimentos comerciais e industriais (vide CIRS) 

  Afetos a uma utilização agrícola 
  Não tenham construções 
  Tenham apenas edifícios ou construções de carácter acessório à 
utilização agrícola, sem autonomia económica e de reduzido valor  

B) SITUADOS DENTRO DE UM AGLOMERADO URBANO 

  não gerem quaisquer rendimentos  

  só gerem rendimentos agrícolas (vide CIRS) 

C) ÁGUAS E PLANTAÇÕES  

dotadas de autonomia económica relativamente ao terreno onde se situam 
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PRÉDIOS URBANOS  (artigo 4º e 6.º) 

EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES  + TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO  

LICENCIADOS / sem licença mas comcertos fins como  DESTINO NORMAL 

A) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES 
licenciados ou com destino normal para habitação, comercio, industria, 
serviços 

B) TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (artigo 6.º, n.º 3 CIMI) 

•  situados dentro ou fora de um aglomerado urbano se: 

a) tiverem  licença ou autorização para loteamento ou construção 

b) assim forem declarados no título aquisitivo 

•  Excetuam-se zonas verdes, áreas protegidas (OUTROS), terrenos 
afetos a espaços, infraestruturas ou a equipamentos públicos no PDM  

2. TERRENOS situados dentro de um aglomerado urbano se GERADORES DE 
RENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 
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C) OUTROS (artigo 6.º, n.º 4 CIMI) 

• terrenos  

• situados dentro de um aglomerado urbano que não sejam 
“terrenos para construção”, não gerem qualquer rendimento ou 
apenas gerem rendimentos agrícolas 

• E ainda: zonas verdes, áreas protegidas, pedreiras, saibreiras, 
campos de futebol, igrejas, cemitérios, espaços, infraestruturas ou  
equipamentos públicos  

 

• edifícios e construções  

• licenciados ou com destino normal para outros fins que não 
habitação, comércio, indústria ou serviços  

 



SUJEITO PASSIVO  
 

8.º 
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Incidência pessoal (artigo 8º)  
(Quem se tributa) 

 

 

 

É SUJEITO PASSIVO de IMI: 
1.  o proprietário 
2.  o usufrutuário  
3.  o superficiário 
4.  o titular da propriedade resolúvel que em 31 de Dezembro do ano a 
que o IMI respeitar, tenha o uso e fruição do prédio 
5.  a herança indivisa  

 
 
SUJEITOS PASSIVOS CASADOS (1678.º CC) 
Regime de casamento (1717.º ss do CC):  
- comunhão de bens adquiridos (1721.º CC) – Bem comum;  
- comunhão geral de bens (1732.º CC) – Bem comum;  
- separação de bens (1735.º CC) – Bem próprio 

quem em 31 de Dezembro do ano a que o IMI respeitar,  
figure ou deva figurar na matriz, ou tenha a posse dos prédios  
– artigo 8º ,nº 4 do CIMI 

representada pelo cabeça-de-casal – artigo 8º, n.º 5 e 81.º do CIMI e 2080.º CC 
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PROPRIETÁRIO 

 

 

 

 

quem goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das 
coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições 
por ela impostas 

PROPRIEDADE RESOLÚVEL (artigo 1307.º e 270.º e ss do CC)  

 

 

 

 

O direito de propriedade pode constituir-se sob condição resolutiva 
condição resolutiva – acontecimento futuro e incerto de cuja verificação as partes 
fazem subordinar a resolução de um negócio jurídico 

Código Civil 

USUFRUTUÁRIO (ver artigo 1439.º ss do CC, em especial o 1474.º) 

 

                          

 

 

Usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou direito alheio, 
sem alterar a sua substância 

SUPERFICIÁRIO (ver artigo 1524.º ss do CC) 

O direito de superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou 
temporariamente, uma obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter 
plantações 

POSSUIDOR (ver artigo 1251.º e 1286.º do CC),  



 
 
 

VALOR PATRIMONIAL 
TRIBUTÁRIO 

 
 
 

7.º 
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VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO (artigo 7º) 

Qual a base tributável 

VPT é a base de tributação dos prédios/imóveis, para todos os impostos que 
incidem sobre o património e sobre o rendimento gerado pelo património: 

• IMI, IMT, ISTG e IRS/IRC 

É determinado por avaliação, indireta ou direta, com regras distintas 
para cada espécie de prédio. 

 

A avaliação indireta dos prédios urbanos é feita com base nos 
elementos inscritos na Declaração Modelo 1 de IMI 

 

A avaliação indireta é a regra em IMI 

 

 



 
AVALIAÇÕES 

 
 

DL 287/2003  15.º a 17.º 
CIMI - rústicos  17º a 36º 
CIMI - urbanos  37º a 46º 
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RÚSTICOS  - 7.º/1 e 17º a 36º  
Avaliação  
• Cadastral    (17º a 30º)  
• Não Cadastral  (31º a 37º) 
 
Regra              Avaliação indireta (IGP ou Chefe SF) /sem medições no local 
Excepção - cartas topográficas   
 
VPT = RENDIMENTO FUNDIÁRIO x 20 (30º e 32º/2) 
 
Fracionamento /anexação – não há nova avaliação 

MISTOS – (artigo 7.º, n.º 3) 
 
∑ do VPT da parte rústica com o VPT da parte urbana 

TIPO, MODO e RESULTADO da AVALIAÇÃO 
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URBANOS – 7.º/1 e 2 e 38.º a 46.º 
 
Regra              Avaliação indireta (Modelo 1 de IMI – artigo 13.º e 37º/4 
CIMI) 
 
Urbanos com mais que um destino: 
•Se uma das partes é a principal – avaliação com base nessa  (art.º 7.º/2/a)  
•Se nenhuma das partes é a principal - ∑ da avaliação de cada uma das 
partes (art.º 7.º/2/b)  
 
 

TIPO e MODO de AVALIAÇÃO (URBANOS) 
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RESULTADO da AVALIAÇÃO (URBANOS) 
VPT - Valor patrimonial tributário (artigo 38º)  

PRÉDIOS EDIFICADOS 
fórmula construída com base em critérios objetivos que têm em conta a 
área, estrutura, localização, idade e o destino/uso dos prédios   
VPT = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv 

TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (artigo 45º) 

 ∑ valor da área de implantação do edifício a construir +  terreno 
adjacente  

“OUTROS”  (artigo 46º ) 

EDIFÍCIOS   

 fórmula dos prédios urbanos adaptada /método do custo + valor do 
terreno 

TERRENOS 

 0,005 x (valor base dos prédios edificados x C. Localização) 

“ RUÍNAS” 

 terreno para construção 
 
 



TAXAS 
 

112.º e 112.º-A 
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PRÉDIOS RÚSTICOS____________________________________________0,8%; 
 
PRÉDIOS URBANOS____________________________________________0,3 % a 0,45 % 
o devolutos há mais de um ano ou em ruínas_____________0,9% a 1,35 % 
o pessoas coletivas com sede em off shores_______________7,5 % 
o Prédios situados em municípios abrangidos pelo  
o programa de apoio à economia local (AEL) ou  
o programa de ajustamento municipal: 
o Município pode determinar que a taxa máxima é de __0,5 % 

 
PRÉDIOS MISTOS: aplica-se a taxa de rústico à parte rústica e a taxa de 
urbano à parte urbana 
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MODULAÇÃO DA TAXA PELO MUNICIPIO 
 

PRÉDIOS URBANOS 
o majorar ou minorar até 30% a taxa: 

áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas 
delimitadas de freguesias objeto de reabilitação urbana ou 
combate à desertificação 

o  majorar até 30%  ____ prédios degradados  
o  Reduzir até 20% ___ arrendados (pode ser cumulativa com redução 

aplicável à reabilitação urbana ou combate à desertificação)  
o  Redução até 50 % - prédios de interesse público/ valor municipal / 

património cultural, desde que estes prédios não tenham isenção pelo 
mesmo motivo 

o redução do valor do IMI a pagar, com base no n.º de dependentes do 
agregado familiar – de € 20 a € 70 – para prédio ou parte de prédio 
destinado a HPP do SP ou agregado família, se SP tiver dependentes a 
cargo (112.º-A) 

PRÉDIOS RÚSTICOS 
majorar até ao dobro ___ áreas florestais em situação de abandono 
(colecta de IMI sempre > a € 20 por cada prédio abrangido) 
  



PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
E  

INICIO DA TRIBUTAÇÃO 

113.º  

9.º e 10.º 
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INÍCIO DA TRIBUTAÇÃO 
O IMI é devido em cada período de tributação (artigo 113.º) 

Mas quando se inicia a tributação?  
Ou seja: qual é o 1.º período de tributação? 

REGRA            período em que o prédio deva ser classificado como tal * 
(artigo 9.º/1/a) 
 
EXCEÇÕES  
 Fim do período de isenção (artigo 9.º/1/b) 

Ano em que é alterado o VPT por conclusão de obras ou outras 
alterações no prédio (artigo 9.º/1/c) 

SUSPENSÃO DA LIQUIDAÇÃO DE IMI * * 
 no 4.º ano seguinte ao terreno para construção ter passado para o 
inventário da empresa que tem como atividade a venda de 
terrenos para construção (artigo 9.º/1/d) e n.ºs 4 a 7) 
No 3.º ano seguinte a um edifício ter passado para o inventário da 
empresa que tem como atividade a venda de edifícios (artigo 
9.º/1/e) e n.ºs 4 a 7) 
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* * CONDIÇÕES PARA BENEFICIAR DO REGIME DE SUSPENSÃO DA 
LIQUIDAÇÃO DE IMI 

Aquisição 
• Não adquirir o prédio a entidade que já tenha beneficiado do regime 
• Não ter domicílio fiscal em off shore 
Pedido  
• Entregue no SF da área da situação dos prédios, no prazo de 60 dias após  

afectação dos prédios àqueles fins 
• Comunicação apresentada para além do prazo – IMI devido por todo o 

tempo já decorrido, iniciando-se a suspensão da tributação apenas a 
partir do ano sgte ao da comunicação e cessando no ano em que findaria 

Desvio de destino 
• dada diferente utilização ou não constrói nos 4 anos -  liquida-se IMI por 

todo o tempo decorrido desde a sua aquisição, sendo o prazo de 
caducidade conta-se a partir do ano em que ao prédio seja dada diferente 
utilização – nº 2 do artigo 116º do CIMI  

Venda 
•  IMI devido a partir do ano, inclusive, em que a venda do prédio tenha 

sido retardada por facto imputável ao sujeito passivo 
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* Caso particular dos PRÉDIOS URBANOS   

Presumem-se concluídos ou modificados na mais antiga das seguintes 
datas: 

a) Data da licença camarária, quando exigível 

b) conclusão das obras declarada na Modelo 1 de IMI 

c) utilização a título não precário  

d) Quando for possível a sua normal utilização para os fins a que se destina 

e) o chefe do SF da área da situação dos prédios, não sendo possível 
determinar a data por nenhuma daquelas formas, fixa a data da conclusão 
ou modificação, em despacho fundamentado, com base em elementos de 
que disponha (conhecidos pela AT através das suas bases de dados, 
fornecidos pela câmara municipal ou resultantes de reclamação dos 
sujeitos passivos ) 

 



 
LIQUIDAÇÃO 

 
 

113º a 118º 
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LIQUIDAÇÃO  

O IMI é liquidado (artigo 113º) pelos serviços centrais da AT 

• com base nos VPT dos prédios de cada município e nas taxas 
comunicadas pelos municípios ou constantes do CIMI 

• em relação aos SP que constem das matrizes em 31 de Dezembro do 
ano a que o IMI respeita 

AT liquida anualmente em fevereiro e março do ano sgte àquele a que 
o IMI respeita 

 

LIQUIDAÇÕES ADICIONAIS E OFICIOSAS – a todo o tempo  

Logo que caduca uma isenção e os SP não dêem conhecimento do facto à 
AT  - esta liquidação inclui todos os anos desde o ano da perda da isenção 
(limite de oito anos seguintes –artigo 13.º/1/g) + 113º, nº 5 +  e 116º, 
nº 1, 2ª parte) 

 

Prédios objeto de transmissão em processo judicial (114º) 

 



32 

SUSPENSÃO DA LIQUIDAÇÃO (118.º) 
 
a) Até 30 dias contados da notificação da 1.ª avaliação  

 
b)2.ª avaliação (quando requerida) se tornar definitiva, salvo se 

for apresentada impugnação judicial (porque esta não tem efeito 
suspensivo) 

  
c) Até ser decidido o pedido de isenção apresentado dentro do prazo 
  
d) Até terminar o prazo para SP apresentar prova de que está a residir 

em lar da 3ª idade mas antes residia em prédios de reduzido VPT e 
tinha baixos rendimentos 

 
e) Até terminar o prazo de que o SP dispõe para habitar prédio 

adquirido a titulo oneroso para HPP (isenção automática) 
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CADUCIDADE  

(artigo 116º CIMI e 45.º e 46.º LGT) 

Prazo que a AT tem para poder liquidar o IMI 

•Prazo regra: 4 anos 

•caducidade de isenção não comunicada pelo SP: 

8 anos isenção (13.º/1/g) + 113º, nº 5 +  e 116º, nº 1, 2ª parte) 

 
JUROS COMPENSATÓRIOS (artigo 117º CIMI e 35.º LGT)  

Há um atraso na liquidação por culpa do SP 
Contados ao dia desde o momento em que a liquidação deveria ter sido feita até ao 
momento em que é feita 
 
 

ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO (115.º/3 CIMI e 78.º LGT) 
 
Só se da anulação resultar IMI a restituir > € 10 

 
 
 
 



 
PAGAMENTO 

 
 

119º a 122º 
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PAGAMENTO 

DUC (artigo 119º ) 

AT envia a cada SP, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, o DUC, 
com a discriminação  

•Dos prédios e partes suscetíveis de utilização independente 

• VPT  

• coleta imputada a cada município da localização dos prédios 

 
Disponibilizada às câmaras municipais (Internet : MGIT “Património” – 
Transferência Municípios”) e aos serviços de finanças a informação 
contendo todos aqueles elementos   

Caso o sujeito passivo não receba o DUC deve solicitar em qualquer serviço 
de finanças ou extrair da net 2ª no Portal (119.º/3) 
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O IMI é pago de uma só vez ou em prestações, dependendo do 
montante de IMI a pagar e de se tratar de uma 1ª liquidação ou de 
liquidação feita fora de prazo. 
 
Nas liquidações fora do prazo haverá ainda que ter em atenção se : 
 

o se está a liquidar apenas um ano ou vários anos e,  
 
o estando-se a liquidar vários anos, se a liquidação de vários 

anos se faz por motivo imputável ao SP ou imputável à AT 

PAGAMENTO 

PRAZO e MONTANTE DE PAGAMENTO (artigo 120º ) 
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Liquidações no prazo regra (fevereiro e março) 
1) De uma só vez – em Abril - se IMI total ≤ €250; 
2) duas prestações - Abril e Novembro – se IMI total > €250 e ≤ €500; 
3) três prestações - Abril, Julho e Novembro - se IMI total > €500 
 
liquidação fora do prazo regra: 
 respeitantes a um só ano de IMI: 

o SP é notificado para pagar o IMI ate ao fim do mês seguinte 
ao da notificação (120.º/2 CIMI) 

 2 ou + anos liquidados no mm ano  
o por culpa da AT e total a cobrar > a € 250: cada um dos anos 

em atraso é pago em anuidades, com intervalos de 6 meses, 
contados a partir do mês seguinte inclusive ao da notificação  

o por culpa do SP, qualquer que seja o valor: mês seguinte 
inclusive ao da notificação  

 
O não pagamento de uma prestação ou de uma anuidade, no 
prazo legal implica o imediato vencimento das restantes 

PRAZO e MONTANTE DE PAGAMENTO  
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PAGAMENTO 

Juros de mora (artigo 121º >CIMI e 44.º LGT) 

 

Devidos quando não for pago o IMI dentro do prazo legalmente 
estabelecido 

Os juros de mora visam indemnizar o município pelo prejuízo 
sofrido com o atraso no cumprimento da prestação e são 
justificados pelo dano causado por esta mora do Sujeito passivo 



 
 

Garantias 
dos sujeitos passivos e da AT 

 
 
 

71º a 77º   e  129.º a 134.º CIMI 

LGT e CPPT 
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Artigo 129º 
Garantias 

Os sujeitos passivos podem socorrer-se de  
 
A. Reclamação da avaliação (=fixação do VPT)/pedido 

de 2ª avaliação e impugnação da 2ª avaliação dos 
seus prédios (71.º a 77.º) 
 

B. Reclamação, recurso hierárquico e impugnação da 
inscrição de prédios nas matrizes e incorreção dos 
dados nestas inscritos, incluindo o VPT desatualizado; 
da liquidações incorreta ou indevidamente efetuadas; e 
da exigência indevida de pagamento do IMI (130.º a 
135.º CIMI e LGT e CPPT) 
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AVALIAÇÃO (=FIXAÇÃO DO VPT) 
 

a) RECLAMAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

b) PEDIDO DE 2ª AVALIAÇÃO *** 
 

c) IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

*** NÃO HÀ RECURSO HIERARQUICO DA AVALIAÇÃO DE PRÉDIOS, 
porque quem pratica o ato são peritos avaliadores independentes 
(que não têm qualquer relação hierárquica com a AT) 
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RECLAMAÇÕES e IMPUGNAÇÕES das AVALIAÇÕES/ fixação do VPT 

PRÉDIOS RÚSTICOS (71º a 75º) 

1ª AVALIAÇÃO (71.º a 73.º) ≈ RECLAMAÇÃO GRACIOSA  

após a avaliação de todos os da àrea do SF o director publicita os 
resultados para que no prazo de 30 dias os proprietários possam 
reclamar 

apreciada pelo Chefe do SF ou peritos 

 

2ª AVALIAÇÃO/fixação do VPT (74.º a 75.º) ≈ RECURSO DA 
RECLAMAÇÃO GRACIOSA = aplicável à reclamação de avaliação indireta 
ou direta 
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PRÉDIOS URBANOS (76º) 

2ª AVALIAÇÃO/fixação do VPT (76.º)  

≈ Recurso de Reclamação Graciosa  

•LEGITIMIDADE: 

Pode ser pedida pelo SP, Chefe do SF ou Câmara Municipal e pelo alienante 
(só em caso de avaliação de prédio omisso ou avaliação por ter ocorrido 
transmissão onerosa do imóvel) 

•PRAZO para o pedido: 

30 dias após notificação do resultado da avaliação ao SP *** , ou  

a todo o tempo se o VPT estiver distorcido face ao valor de Mercado (neste 
caso só releva apenas para efeitos de IRS, IRC e IMT e obriga a pagamento de 
taxa) 

PRAZO para a conclusão: 

Concluída no prazo de 180 dias após a entrada do pedido (134.º) 

*** Resultado da avaliação de prédio em PROPRIEDADE HORIZONTAL é 
notificado ao administrador ou a cada um dos condóminos 
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IMPUGNAÇÃO JUDICIAL da 2ª avaliação 

(77º CIMI + 99º sgts CPPT) 

   
 

A reclamação da avaliação é condição para poder interpor 
impugnação (134º /7 CPPT) 
 
LEGITIMIDADE: 

sujeito passivo, câmara municipal ou à junta de freguesia, quando 
esta última seja beneficiária da receita 
 
FUNDAMENTO: 
qualquer ilegalidade, designadamente a errónea quantificação do 
VPT do prédio 
 
PRAZO: 
90 dias 
 
EFEITO NA LIQUIDAÇÃO: 
não tem efeito suspensivo da liquidação (118º /1, in fine + 134º/7 
CPPT ) 
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 SP, câmara e junta de freguesia podem, a todo o tempo, reclamar de 
qualquer incorreção nas inscrições matriciais, nomeadamente : 

a) VPT desatualizado; 

b) Indevida inscrição de prédio ou duplicação ou omissão de prédios 
ou parcelas; 

c) Erro na inscrição de qualquer dos designação de elementos que 
devam constar da matriz 

 

Chefe do SF competente pode, a todo o tempo, promover a retificação de 
qualquer incorreção nas inscrições matriciais, salvo as que impliquem 
alteração do VPT resultante de avaliação direta.  

 

SP/ câmara/ junta de freguesia, quando ocorram SINISTROS, podem 
pedir eliminação do prédio da matriz ou a redução do VPT 

 

Retificação da matriz produz efeitos na liquidação respeitante ao ano 
em que for apresentado o pedido ou promovida a retificação 

 

RECLAMAÇÃO DAS MATRIZES (ARTIGO 130º a 134º)  
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REVISÃO OFICIOSA 

115.º 
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REVISÃO OFICIOSA da LIQUIDAÇÃO 

(artigo 115º CIMI e 78º LGT) 

COMPETÊNCIA  

o SF da área da situação dos prédios 
 
FUNDAMENTOS: 

o Art.º 78.º LGT 
o IMI liquidado por VPT ou SP diferente por estar atrasada a 

actualização da matriz; 
o Ter sido feita nova avaliação; 
o erro que resultou em IMI diferente do legalmente devido; 
o Não seja tida em conta isenção de IMI 
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GARANTIAS DA AT 
 

A. PRIVILÉGIO CREDITÓRIO ESPECIAL (Artigo 122.º) 

privilégio creditório especial:  
IMI é pago antes das outras dividas que onerem o prédio,  
se existir hipoteca legal registada a favor da AT 
 

B. FISCALIZAÇÃO (artigo 123.º a 128.º e 63.º LGT e RCPITA) 
Cumprimento das obrigações do CIMI é assegurado, por: 
o entidades públicas, ou que desempenhem funções públicas,  
o que intervenham em atos relativos direitos sobre prédios 
o Entidades fornecedoras de água, energia e telecomunicações 
o Tribunais 
o Camaras municipais 
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IMI 

Portaria 

11/2017 

09-01-

2017 

Artigo 38.º/4 CIMI: define a tipologia de 

prédios urbanos a que é aplicável o método 

previsto no artigo 46.º/2 do CIMI 

IMI 

Portaria 90-

A/2017 

01-03-

2017 

Declarações para as opções para exercício das 

opções previstas no artigo 135.º-D/135.º-E CIMI  

IMI 

Instrução Serviço 

40048/2017 

23-05-

2017 

Aproveitamentos hidráulicos - Inscrição matricial 

- Domínio público - Procedimentos 

INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 
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Obrigada pela vossa atenção 
 
 
 

 ☺ Maria Helena Gomes Magno 

✉    mhmagno@gmail.com 


