
 

 
 

 

IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS 

 
 
 

 

O que é 

  

A que tipo de 
prédios se aplica 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

Quem tem de pagar IMI 

 

 

  

Prédios isentos Reconhecimento Tipo de isenção 

Prédios classificados como monumentos nacionais 

ou património cultural e os imóveis classificados de 

interesse público ou municipal. 

Tem caráter automático, operando 

mediante comunicação da classificação 

Permanente 

O prédio destinado a habitação própria e permanente 

do sujeito passivo ou do seu agregado familiar cujo 

rendimento bruto anual (do agregado familiar), para 

efeitos do IRS do ano anterior, não seja superior a 

2,3 vezes o valor anual do IAS (€ 11.570,47) e o 

valor patrimonial tributário da totalidade dos prédios 

rústicos e urbanos do sujeito passivo não exceda 10 

vezes o valor anual do IAS [(419,22 x 12) x 10], ou 

seja € 50 306,40. 

Tem caráter automático, sendo de 

reconhecimento oficioso e com 

periodicidade anual a contar da data de 

aquisição ou da data da verificação dos 

pressupostos 

Permanente  

Prédios objeto de reabilitação urbanística como tal 

definida no Regime jurídico da Urbanização e 

Edificação sendo a reabilitação seja certificada pelo 

IHRH (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) 

ou pela Câmara Municipal. 

Concedida pelo chefe do serviço de 

finanças com o reconhecimento da 

Câmara Municipal após a conclusão das 

obras e a emissão da certificação 

urbanística e da certificação energética 

3 anos a contar da 

emissão da licença 

camarária 

Prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados 

ou adquiridos a título oneroso (incluindo arrumos, 

Reconhecimento pelo Chefe do Serviço 

de Finanças da área do prédio 

3 anos 



 

 
 

(%) 

Prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados 

ou adquiridos a título oneroso (incluindo arrumos, 

despensas e garagens), cujo valor patrimonial não 

exceda € 125.000, destinados a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar cujo rendimento coletável, para efeitos de 

IRS, no ano anterior, não seja superior a € 153.300, 

e que sejam efetivamente afetos a esse fim no prazo 

de 6 meses. 

Reconhecimento pelo Chefe do Serviço 

de Finanças da área do prédio 

mediante apresentação de 

requerimento nos 60 dias 

subsequentes após construção, 

aquisição, ampliação ou melhoramento 

 

3 anos 

Prédios construídos, ampliados, melhorados ou 

adquiridos a título oneroso, cujo valor não exceda € 

125 000, destinados a arrendamento para habitação. 

 3 anos a contar da 

data da celebração 

do primeiro 

contrato de 

arrendamento 

Aquisição de prédio integrado em empreendimento a 

que tenha sido atribuída a utilidade turística 

Reconhecimento pelo chefe do serviço 

de finanças da área do prédio, 

mediante apresentação de 

requerimento pelo sujeito passivo no 

prazo de 60 dias contados da 

publicação do despacho de atribuição 

de utilidade turística pela entidade 

competente 

7 anos a partir do 

termo das 

respetivas obras 

Prédios afetos ao turismo de habitação  Reconhecimento pelo chefe do serviço 

de finanças da área do prédio, 

mediante apresentação de 

requerimento pelo sujeito passivo no 

prazo de 60 dias contados do termo 

das obras 

7 anos a contar do 

termo das obras 

Prédios urbanos afetos exclusivamente a parques de 

estacionamento subterrâneos públicos de utilidade 

municipal 

Reconhecimento pelo chefe do serviço 

de finanças da área da situação do 

prédio mediante apresentação de 

requerimento no prazo de 90 dias a 

contar da data de conclusão das obras 

25 anos 

 



 

 
 

 

A partir de quando 

se tem de pagar IMI 

Avaliação de Imóveis 
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Aa + 0,3 Ab Caj Fórmulas de ajustamento de áreas (Caj) 

≤ 100 1,00 Aa + 0,3 Ab 

> 100-160 0.90 100 x 1,0 + 0,90 x (Aa + 0,3 Ab – 100) 

> 160 - 220 0,85 100 x 1,0 + 0,90 x (160-100) + 0,85 x (Aa + 0,3 Ab - 160) 

> 220 0,80 100 x 1,0 + 0,90 x (160 – 100) + 0,85 x (Aa + 0,3 Ab - 220) 

Aa + 0,3 Ab Caj 

≤ 100 1,00 

> 100-500 0,90 

> 400 – 1000 0,85 

> 1000 0,80 

Aa + 0,3 Ab Caj 

≤ 100 1,00 

> 100 – 500 0,90 

> 500 – 1000 0,85 

> 1000 0,80 

 

 



 

 
 

Utilização Coeficientes 

Comércio 1,20 

Serviços 1,10 

Habitação 1,00 

Habitação social sujeita a regime de custos controlados 0,70 

Armazéns e atividade industrial 0,60 

Comércio e serviços em construção tipo industrial 0,80 

Estacionamento coberto e fechado 0,40 

Estacionamento coberto e não fechado 0,15 

Estacionamento não coberto 0,08 

Prédios não licenciados, em condições muito deficientes de habitabilidade 0,45 

Arrecadações e arrumos 0,35 

 

 

Utilização Coeficientes de vetustez 

Menos de 2 1 

De 2 a 8 0,90 

De 9 a 15 0,85 

De 16 a 25 0,80 

De 26 a 40 0,75 

De 41 a 50 0,65 

De 51 a 60 0,55 

Mais de 60 0,40 

 

 



 

 
 

Tipo de prédio Determinação do VPT 

Terrenos para construção Resulta do somatório do valor da área de implantação do edifício a 

construir, que varia entre 15% e 45% do valor das edificações 

autorizadas ou previstas, ao qual se soma o valor do terreno adjacente 

à implantação. 

Prédios rústicos destinados à agricultura Corresponde a 20 vezes o valor anual do seu rendimento, arredondado 

para a dezena de euros imediatamente superior, deduzidos os 

encargos de exploração.  

A avaliação dos prédios é feita: 

- pela base cadastral;  

- por avaliação não cadastral nos municípios onde não vigorar o 

cadastro predial ou geométrico, bem como nas zonas de cadastro 

diferido;  

 - por avaliação direta para os prédios omissos ou em que se 

verifiquem modificações nas culturas ou erro de área de que resulte 

alteração do valor patrimonial tributário. 

Nos prédios com valor tributário não superior a € 1.210 o VPT é 

fixado por despacho do chefe de finanças. 

Edifício ou construção diretamente afeto à 

produção de rendimentos agrícolas situados 

em prédios rústicos 

Não são avaliados e podem ser inscritos na matriz predial rústica a 

requerimento do sujeito passivo. 

Se não estiverem afetos à produção agrícola são avaliados como 

prédios urbanos. 

Prédios mistos Somatório dos valores das suas partes rústica e urbana, determinadas 

por aplicação das correspondentes regras de IMI 

Prédios da espécie «outros» No caso de edifícios a avaliação é feita por aplicação das regras 

relativas aos prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e 

serviços. Caso não seja possível deve somar-se o valor do edifício ao 

valor do terreno. 

Tratando-se de terrenos, o VPT corresponde: (valor base dos prédios 

edificados x coeficiente de localização) x 0,05. 

Prédios em ruínas  O seu valor patrimonial é calculado como se fosse um terreno para 

construção. 

 
 



 

 
 

Taxas 

 

 

Liquidação e 

Pagamento 

Prédio Taxa 

Prédios rústicos 0,8% 

Prédios urbanos 0,3% a 0,5% 

Prédios com parte rústica e urbana Aplica-se a respetiva taxa ao VPT correspondente a cada parte 

Prédios rústicos e prédios urbanos que se 

encontrem devolutos há mais de 1 ano 

As taxas são elevadas ao triplo 

Rústico 

2,4% 

Urbano 

0,9% a 1,5% 

 

 



 

 
 

O que é  

 

Reclamação da 

Avaliação e das 

Matrizes 

IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE 
TRANSAÇÕES DE 
IMÓVEIS (IMT) 

Incide sobre que 

situações? 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

 
 

Quem tem de pagar? 

 

Isenções 

 

  

Isenções Tipo de isenção 

Aquisições de prédios individualmente classificados como de 

interesse nacional, público ou municipal 

Reconhecimento automático competindo a sua 

verificação ao serviço de finanças onde for 

apresentada declaração Mod 1 -  IMT. 

 

Aquisições de prédios rústicos que se destinem à primeira 

instalação de jovens agricultores candidatos aos apoios 

previstos na lei cujo valor não exceda € 92.407. 

Reconhecimento prévio por despacho do Diretor-

Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira 

 

Aquisição de prédio urbano ou fração autónoma destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente cujo valor não 

exceda € 92.407. 

Reconhecimento automático competindo a sua 

verificação ao serviço de finanças onde for 

apresentada declaração Mod 1 -  IMT. 

Os imóveis (prédios rústicos ou urbanos) adquiridos com o 

dinheiro depositado em contas poupança-emigrante constituídas 

até 17 de agosto de 1996, estão isentos de IMT desde que o 

valor sobre o qual incide este imposto não ultrapasse o dobro do 

saldo da conta poupança-emigrante utilizado na compra. 

Aquisição de prédios para revenda desde que se encontre 

coletado para essa atividade em IRS, mediante certidão emitida 

pelo serviço de finanças, devendo constar da certidão se, no ano 

anterior, foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio 

adquirido para esse fim. 

 



 

 
 

 

Valor tributável 

 

  

A aquisição de prédios urbanos destinados a reabilitação 

urbanística, desde que o adquirente inicie as obras no prazo de 

3 anos contados da aquisição. 

 

Reconhecimento pelo Serviço de Finanças após o 

reconhecimento pela câmara municipal da área da 

situação do prédio uma vez concluídas as obras e a 

emissão da certificação urbanística e da certificação 

energética 

A primeira transmissão onerosa de prédio urbano ou de fração 

autónoma de prédio urbano reabilitado, quando localizado na 

«área de reabilitação urbana», destinado exclusivamente a 

habitação própria e permanente, desde que a ação de 

reabilitação tenha sido iniciada após 1 de janeiro de 2008 e 

que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020. 

Reconhecimento pelo Serviço de Finanças da área da 

situação do prédio onde for apresentada declaração 

Mod 1-IMT, acompanhada dos documentos 

comprovativos da ação de reabilitação. 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/330C772F-102C-4F08-85B3-CB275EDA2A9F/0/IMTDECLARACAOANEXOI.PDF
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/330C772F-102C-4F08-85B3-CB275EDA2A9F/0/IMTDECLARACAOANEXOI.PDF
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/330C772F-102C-4F08-85B3-CB275EDA2A9F/0/IMTDECLARACAOANEXOI.PDF


 

 
 

 

 

 

 

Outras regras especiais de determinação do 

valor tributável 

 

  

Ato/contrato Valor tributável 

Contrato promessa com cláusula de cessão 

de posição contratual e efetivação da cessão 

O IMT incide sobre a parte do preço paga pelo promitente 

adquirente ou cessionário, sendo que a taxa é a que corresponde à 

totalidade do preço  

Permutas 
Diferença entre os valores declarados ou diferença entre VPT’s 

consoante o que for maior 

Arrendamentos e sublocações por longo 

prazo 

VPT do prédio, a renda ou 20 vezes a renda anual, se igual ou 

superior. Se arrendatário vier a adquirir imóvel o IMT incide sobre 

a diferença entre o VPT  

à data do arrendamento e a data da venda, ou sobre o  valor 

declarado se superior. 

Partilhas judicias e extrajudiciais  

Apenas está sujeito o excedente sobre a quota ideal do adquirente 

dos imóveis. O valor a considerar é o VPT do prédio ou o que 

serviu de base à partilha consoante o que for maior. 

Não se aplica a partilhas por dissolução do casamento exceto se 

celebrado sob o regime de separação de bens. 

Dação em pagamento 
VPT dos bens ou montante da dívida que for paga com os imóveis 

se superior 

Alienação por quinhoeiro ou comproprietário 
VPT que responder ao quinhão ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

quota-parte ou valor do ato ou contrato, consoante o que for maior 

Aquisição de partes sociais em sociedades 

com imóveis 

VPT dos imóveis correspondente à parte social, ou o resultante do 

valor do balanço, se superior 

 



 

 
 

 

  

Entradas dos sócios com bens imóveis para a 

realização do capital das sociedades 

comerciais ou civis sob a forma comercial 

VPT dos imóveis ou valor pelo qual entraram para o ativo da 

sociedade, se superior 

Aquisição de partes sociais em SQ, SNC e 

Scmdt ficando adquirente a deter 75% do 

capital social ou o número de sócios fique 

reduzido a 2 sendo marido e mulher casados 

no regime de comunhão de adquiridos 

Pelo VPT corresponde à parte social adquirida ou pelo valor total 

dos bens, preferindo o valor do balanço, se superior 

No caso de transmissões sucessivas o valor será determinado 

sobre a diferença de valores determinados anteriormente 

Se a sociedade de dissolver e os imóveis ficarem a pertencer a um 

dos sócios que já tiverem sido tributados, o imposto incidirá sobre 

a diferença entre o valor dos bens agora adquiridos e o valor pelo 

qual o imposto foi anteriormente liquidado 

Locação venda 

O valor dos imóveis ou do direito de superfície no termo da 

vigência da locação financeira corresponderá ao valor residual 

determinado ou determinável nos termos do respetivo contrato 

Constituição de usufruto, uso ou habitação 

bem como a renúncia a qualquer destes 

direitos e ainda venda do usufruto sem 

transmissão da propriedade de raiz 

Valor atual desses direitos ou valor constante do ato ou contrato 

consoante o que for maior. 

Valor do usufruto (em qualquer situação) e do uso e habitação no 

caso de renúncia corresponde ao valor da propriedade deduzido do 

valor da nua propriedade. 

O valor do uso e habitação corresponde a 70% daquele valor. 

Transmissão da propriedade de raiz 

separada do usufruto, uso ou habitação 

temporários 

Valor da nua propriedade ou do contrato ou ato consoante o que 

for maior. 

O valor da nua propriedade corresponde ao valor da propriedade 

plena deduzido de 10% por cada período indivisível de 5 anos  

Primeira transmissão de imóveis ao abrigo 

de apoios financeiros à habitação 
Preço fixado pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

Bens adquiridos ao Estado, regiões 

autónomas ou autarquias locais em 

arrematação judicial ou administrativa 

Preço constante no ato ou no contrato  

Bens expropriados por utilidade pública 

Montante da indemnização. 

Se houver acordo é a importância acordada ou o VPT se superior. 

Transmissão da propriedade do solo 

separadamente do direito de superfície 

perpétuo 

VPT da propriedade do solo, ou o valor constante do ato ou do 

contrato, se superior. 

O VPT da propriedade do solo de prédio urbano é de 20% do valor 

do terreno 

No caso de prédio rústico é o correspondente a 20% do seu VPT 

 



 

 
 

Taxas 

 

  

Transmissão da propriedade do solo 

separadamente do direito de superfície 

temporário quando este já estivesse 

constituído à data em que as obras foram 

terminadas ou ultimada a plantação O valor atual da propriedade do solo é o VPT ou valor do ato ou do 

contrato se superior. 

o VPT corresponde ao valor da propriedade plena será deduzido 

10% por cada período indivisível de 5 anos, não podendo a dedução 

exceder 80% da propriedade plena. 

Transmissão da propriedade do solo 

separadamente do direito de superfície 

temporário quando ao tempo da sua 

constituição ainda não estivesse terminada a 

obra nem ultimada a plantação 

Constituição ou transmissão do direito de 

superfície separadamente da propriedade do 

solo quando a constituição do direito de 

superfície temporário quando esta ocorre em 

momento anterior à conclusão das obras ou 

ultimação da plantação 

Valor atual do direito de superfície ou o valor constante do ato ou do 

contrato consoante o que for maior. 

O Valor do direito de superfície corresponde ao valor da propriedade 

plena deduzido do valor da propriedade do solo. 

O valor da propriedade da propriedade do solo acha-se deduzindo ao 

valor da propriedade plena 10% por cada período indivisível de 5 

anos, não podendo a dedução exceder 80% da propriedade plena 

 

Valor sobre que incide o IMT 

(em euros) 

Taxa marginal 

Aplicar % 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 92.407 0 0 

Entre 92.407 e 126.403 2 1.848,14 

Entre 126.403 e  172.348 5 5.640,23 

Entre 172.348 e  287.213 7 9.087,19 

Entre  287.213 e  574.323 8 11.959,32 

Superior a 547.323 Taxa única de 6% 

 



 

 
 

 

Liquidação 

 

  

Valor sobre que incide o IMT 

(em euros) 

Taxa marginal 

Aplicar % 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 92.407 1 0 

Entre 92.407 e 126.403 
2 947,07 

Entre 126.403 e 172.348 
5 4.717,16 

Entre 172.348 e 287.213 
7 8.163,12 

Entre 287.213 e 550.323 8 11.035,25 

Superior a 550.836 Taxa única de 6% 

 

Outras aquisições Taxa 

Aquisição de prédios rústicos 5% 

Aquisição de outros prédios urbanos e outras aquisições onerosas 6,5% 
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Pagamento 

 

 

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


