
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1) O Grupo Parlamentar do CDS-PP já questionou o Senhor Ministro das Finanças por diversas

vezes, relativamente ao incumprimento, por parte da Autoridade Tributária, do estatuído na

alínea n), do n.º 1, e n.º 5, do art.º 44.º, do o Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2) Aquele normativo, conjugado com a Lei de Bases para a Proteção e Valorização do

Património Cultural (Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro), prevê a isenção do pagamento do

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para todos os prédios localizados nos Centros Históricos

Património da Humanidade;

3) O Governo foi respondendo às diversas questões colocadas, afirmando que o entendimento

da Autoridade Tributária, cobrando o referido imposto, era o mais conforme a lei, pois que “a

classificação de um bem cultural depende de um procedimento prévio e específico de natureza

administrativa” e que tais isenções dependem de decisão de cada município nesse sentido.

4) Acontece que, as decisões dos Tribunais Portugueses, relacionadas com tal assunto, não

confirmam a interpretação que a Autoridade Tributário e o Governo fazem relativamente às

isenções de IMI nos centros históricos classificados, bem antes pelo contrário;

5) Assim, a acrescer a todas as decisões já conhecidas, também o Tribunal Arbitral designado

pelo Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), pronunciou-se recentemente sobre um caso

concreto, referindo expressamente “que os imóveis situados nos Centros Históricos incluídos na

Lista do Património Mundial da Unesco classificam-se como sendo de interesse nacional,

inserindo-se na categoria de monumentos nacionais e, beneficiando, por conseguinte, da

isenção [do IMI] consagrada na alínea n), do n.º 1, do artigo 44.º, do Estatuto dos Benefícios

Fiscais”.



6) Respondendo à alegação (da AT e do Governo) de que a isenção em causa impõe a

classificação individual de cada um dos prédios, clarifica aquele Tribunal que “um bem

classificado como de interesse nacional é designado como monumento nacional,

independentemente de se tratar de um único edifício, conjunto ou sítio, sendo claro que os

imóveis que compõem o conjunto ou sítio são abrangidos por essa classificação”.

7) A decisão em causa vai ainda mais longe, clarificando que “o Estatuto dos Benefícios Fiscais

alude a duas realidades distintas: por um lado, estabelece que estão isentos de IMI os prédios

classificados como monumentos nacionais (nada mais sendo exigido a este respeito); por outro,

contempla semelhante isenção para os prédios individualmente classificados como de interesse

público ou de interesse municipal”. Assim, pode ler-se, “no que diz respeito aos monumentos

nacionais” – como são os centros históricos classificados –“a lei não impõe uma classificação

individualizada”, uma vez que o legislador não fez essa exigência “ao contrário do que se

verificou, por exemplo, em sede de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de

Imóveis (IMT)”.

8) Assim, neste caso, como em muitos outros já julgados por diversos Tribunais, relacionados

com a isenção de IMI nos centros históricos classificados, o Tribunal Arbitral declarou que as

liquidações de IMI efetuadas pela AT são ilegais, obrigando o seu reembolso, mais condenando

a AT no pagamento de juros indemnizatórios.

9) Acresce que, conforme se pode ler no Diploma que aprovou o Estatuto dos Benefícios Fiscais

(Decreto-Lei n.º 215/89 de 1 de Julho), a atribuição de benefícios fiscais têm um “caráter

obrigatoriamente excecional, só devendo ser concedidos em casos de reconhecido interesse

público; pela estabilidade, de modo a garantir aos contribuintes uma situação clara e segura

(…)”.

10) Estes princípios, que devem nortear a atribuição de benefícios fiscais, não estão a ser

observados pelo Governo no que se refere à isenção de IMI nos centros históricos classificados,

mantendo a AT a cobrança ilegal de tal imposto.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro das

Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta às seguintes perguntas:

1 – Mantém o Governo a posição de que o entendimento da AT, no que se refere à

cobrança de IMI nos centros históricos classificados, é conforme a Lei, apesar das

diversas decisões dos Tribunais Portugueses que a consideram ilegal?



2 – O Governo está a considerar alterar a legislação em vigor, nomeadamente a Lei de

Bases para a Proteção e Valorização do Património Cultural (Lei n.º 107/2001 de 8 de

Setembro) e o Estatuto dos Benefícios Fiscais (n.º 1 e n.º 5 do Artigo 44.º com a redação

dada pela Lei n.º 3-B/2010), no sentido de acabar com a isenção de Imposto Municipal

sobre Imóveis (IMI) em zonas classificadas pela UNESCO como Património da

Humanidade?

Palácio de São Bento, 15 de março de 2018

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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