
 
 

Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª 

Aprova o Orçamento do Estado para 2019 

Proposta de Aditamento 

Nota Justificativa: 

1. A segunda alteração à lei do Orçamento de Estado para 2011, aprovada 

pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 de novembro, previu, em sede de regime 

transitório da avaliação geral de prédios para efeitos de IMI, um regime 

especial para a avaliação de prédios urbanos arrendados, através do 

aditamento do artigo 15.º-N ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, 

que aprovou os Códigos do IMI e do IMT. Este regime aplicava-se aos prédios 

ou partes de prédios urbanos abrangidos pela avaliação geral que estivessem 

arrendados com contratos de arrendamentos para habitação celebrados antes 

da entrada em vigor do RAU - Regime do Arrendamento Urbano (Decreto-Lei 

n.º 321-B/90, de 15 de outubro) ou por contratos de arrendamento para fins 

não habitacionais celebrados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

257/95, de 30 de setembro.  

2. Nestes casos, sempre que o resultado da avaliação geral fosse superior ao 

valor que resultasse da capitalização da renda anual através da aplicação do 

fator 15, seria este último o valor patrimonial tributário relevante para efeitos, 

exclusivamente, da liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Para 

este fim os proprietários deveriam, até 31 agosto de 2012, 

apresentar  participação de que constassem, nomeadamente, a última renda 

mensal recebida e a identificação fiscal do inquilino, conforme modelo 

aprovado por portaria do Ministro das Finanças. 

3. A Lei n.º 64/2012, de 20 de dezembro, alterou o artigo 15.º-N do Decreto-Lei 

n.º 287/2003 por forma a abranger no regime especial de cálculo do IMI os 

prédios ou partes de prédios com contratos de arrendamento em fase de 

transição de regimes de arrendamento mais antigos para o NRAU - Novo 

Regime do Arrendamento Urbano (aprovado pela lei 6/2006 de 27 de fevereiro 

e alterado em 2012 através da lei 31/2012, de 14 de agosto). Os proprietários, 

usufrutuários ou superficiários destes prédios ou partes de prédios passaram a 

poder beneficiar do mesmo regime especial em matéria de IMI sempre que o 

resultado obtido na avaliação geral fosse superior ao valor que resultaria da 

capitalização, pela aplicação do fator 15, da renda anual actualizada nos 

termos previstos nessa legislação.  

 



4. Recorde-se que o valor máximo da renda, no âmbito de um contrato de 

arrendamento habitacional ou não habitacional alvo do processo de 

actualização extraordinária da renda promovido ao abrigo da Lei 31/2012, é 

precisamente 1/15 do VPT. 

 

5. Da redacção actual do referido artigo 15.º- N decorre que os proprietários, 

usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos com contratos de 

arrendamento celebrados antes do RAU de 1990, em caso de arrendamento 

habitacional, ou antes da vigência do Decreto-Lei n.º 257/95, de 30 de 

setembro,“que beneficiem do regime previsto” naquele artigo, devem 

apresentar anualmente os elementos comprovativos do seu enquadramento no 

mesmo. Na sequência, a portaria 358-A/2013, de 12 de dezembro, que 

aprovou o modelo da participação de rendas previsto na lei, explicitou que tal 

modelo se aplica aos sujeitos passivos “que já beneficiem do regime previsto 

no artigo 15.º-N do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro”. Nestes 

termos, os senhorios que não se tivessem inscrito até 31 de agosto de 2012 

(data prorrogada até 31 de Outubro de 2012 pela portaria nº 240/2012, de 10 

de agosto), antes ainda da vigência no NRAU alterado no final desse ano, já 

não poderiam beneficiar do regime excepcional de capitalização pelo factor 15 

para efeitos de IMI.  

6. Entretanto o período de transição para actualização do valor das rendas 

antigas, previsto no NRAU de 2012, foi sucessivamente prorrogado, 

persistindo, por períodos superiores ao inicialmente previsto, contratos de 

arrendamento com valores de renda condicionados ao RABC dos 

arrendatários. Enquanto durar o referido condicionamento, estes contratos não 

podem aceder ao regime especial de IMI em função da aplicação do factor 15 à 

renda anual efectivamente cobrada se não o tiverem requerido previamente, 

isto é, até 31 de outubro de 2012. 

7. Estas restrições criam uma situação de desigualdade entre os sujeitos 

passivos que já tinham requerido a aplicação do regime especial de IMI antes 

de 31 de outubro de 2012 e aqueles que o não fizeram e já não o podem fazer.   

8. Propõe-se por estas razões rectificar o artigo 15.º - N (Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de novembro), relativo ao regime transitório da avaliação de 

IMI de prédios urbanos arrendados, por forma a permitir que possam usufruir 

do regime especial de limitação do valor patrimonial tributário relevante para 

efeitos, exclusivamente, da liquidação do IMI, todos os sujeitos passivos que 

sejam proprietários, usufrutuários ou superficiários de imóveis ou partes de 

imóveis com contratos de arrendamento para fins habitacionais ou não 

habitacionais que ainda não transitaram definitivamente para o NRAU, 

eliminando o constrangimento causado pela necessidade de apresentação 

ininterrupta desde o mês de outubro de 2012. 

 

 



Artigo 228.º- A 
Alteração do regime transitório da avaliação, para efeitos de IMI, de 

prédios urbanos arrendados 

 

O artigo 15.º-N do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro passa a ter 

a seguinte redação: 

«CAPÍTULO III 

 

(…) 

Regime transitório 

(…) 

 

«Artigo 15.º -N 

(…) 

1 - No caso de prédio ou parte de prédio urbano abrangido pela avaliação geral 

que esteja arrendado por contrato de arrendamento para habitação celebrado 

antes da entrada em vigor do Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, ou por contrato de arrendamento 

para fins não habitacionais celebrado antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 257/95, de 30 de Setembro, o valor patrimonial tributário, para efeitos 

exclusivamente de IMI, não pode exceder o valor que resultar da capitalização 

da renda anual pela aplicação do factor 15. 

2 — anterior nº 6 - No caso de prédios ou partes de prédios abrangidos pelo 

n.º 1 cujas rendas sejam atualizadas nos termos do n.º 10 do artigo 33.º da Lei 

n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, 

ou com base no rendimento anual bruto corrigido (RABC), nos termos previstos 

na alínea c) do n.º 2 do artigo 35.º ou no n.º 7 do artigo 36.º da mesma lei, é 

aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 1 com referência 

ao valor anual da renda atualizada.  

3 - Os proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos 

arrendados por contratos de arrendamento celebrados nos termos dos 

número anteriores, devem apresentar, anualmente, no período 

compreendido entre 1 de novembro e 15 de dezembro, participação de 

que constem o valor da última renda mensal devida e a identificação 

fiscal do inquilino, conforme modelo aprovado por portaria do Ministro 

das Finanças. 

4 – A participação referida no número anterior deve ser acompanhada da 

participação eletrónica do contrato de arrendamento ou respectivo 

modelo 2 da AT, ou ainda, na sua falta, por meios de prova idóneos nos 

termos a definir por portaria do Ministro das Finanças. 



5 - A participação deve ainda ser acompanhada de cópia do recibo de 

renda ou canhoto desse recibo relativo aos doze meses anteriores à data 

da apresentação da participação, ou ainda mapa mensal de cobrança de 

rendas nos mesmos meses, nos casos em que estas são recebidas por 

entidades representativas dos proprietários, usufrutuários ou 

superficiários de prédios arrendados nos termos dos n.º 1 e 2. 

6 — anterior nº 5 - O valor patrimonial tributário para efeitos exclusivamente 

de IMI, fixado nos termos do disposto nos números anteriores, é objeto de 

notificação ao respetivo titular e passível de reclamação ou impugnação nos 

termos gerais. 

7 — eliminar 

8 — (Revogado.)   

9 — eliminar  

10 - O valor patrimonial tributário, para efeitos exclusivamente de IMI, fixado 

nos termos do presente artigo, não é aplicável, prevalecendo, para todos os 

efeitos, o valor patrimonial tributário determinado na avaliação geral, nas 

seguintes situações:  

a) Falta de apresentação, nos prazos estabelecidos nos números anteriores, da 

participação ou dos elementos previstos nos números 3, 4 e 5;  

b) Não declaração de rendas referentes aos contratos de arrendamento 

previstos nos números n.º 1 e 2 para efeitos do imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares e de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas no ano anterior ao ano da participação referida no nº 3;  

c) Divergência entre a renda participada e a constante daquela declaração; 

d) eliminar 

e) Transmissão onerosa ou doação do prédio ou parte do prédio urbano; 

f) Cessação do contrato de arrendamento referido nos números 1 ou 2;  

g) Atualização da renda nos termos previstos nos artigos 30.º a 37.º ou 50.º a 

54.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14 

de agosto, exceto nas situações referidas no n.º 2;  

h) eliminar 

11 — A falsificação, viciação e alteração dos elementos referidos nos n.os 3, 4 

e 5 ou as omissões ou inexatidões das participações previstas no n.º 3, 

quando não devam ser punidas pelo crime de fraude fiscal, constituem 

contraordenação punível nos termos do artigo 118.º ou 119.º do Regime Geral 

das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho.» 

 

Palácio de S. Bento, 16 de novembro de 2018 



A Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

 

Helena Roseta 


