
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1 – O Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) especifica que estão isentos de Imposto Municipal

sobre Imóveis os “os prédios classificados como monumentos nacionais e os prédios

individualmente classificados como de interesse público ou de interesse municipal, nos termos

da legislação aplicável” (EBF, artigo 44º, alínea n).

2 – A Lei nº107/2011, de 8 de Setembro de 2011, que “estabelece as bases da política e do

regime de proteção e valorização do património cultural”, determina que os imóveis incluídos na

lista do património mundial integram também a “lista dos bens classificados como de interesse

nacional”;

3 – Os centros históricos de várias cidades, como Évora ou Porto, estão classificados como

Património da Humanidade, integrando assim automaticamente a lista dos bens de interesse

nacional e ganhando, por conseguinte, estatuto de isenção de IMI, ao abrigo da alínea n)

doartigo 44º do EBF;

4 – A isenção de IMI para imóveis localizados em centros históricos é frequentemente referida

pelo Governo como um incentivo à reabilitação urbana, salientando-se a simplicidade de

processos necessários à sua atribuição;

5 – O próprio portal das Finanças especifica claramente que “Nos termos da alínea n) do nº1 do

artigo 44º do Estatutodos Benefícios Fiscais, os prédios que, nos termos da legislação aplicável,

sejam classificados como monumentos nacionais e os prédios individualmente classificados

como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, gozam de isenção de IMI.

A isenção é de carácter automático”;

6 – Foi o Grupo Parlamentar do CDS informado de que, em certos casos, os Serviços de

Finanças locais recusaram a atribuição desta isenção de IMI, apesar de os requerentes terem



apresentado toda a documentação exigida – nomeadamente, a certidão emitida pela

DRCN/IGESPAR a certificar que os imóveis em causa estão classificados como “Monumento

Nacional”. O indeferimento dos pedidos não foi acompanhado de justificação razoável ou

referência a legislação relevante.

Assim:

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

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

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Secretário

de Estado dos Assuntos Fiscais, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Podem os serviços locais de Finanças de determinada zona do país atribuir isenções

de IMI diferentes das que prevalecem em outras regiões, tendo em conta que a legislação

relevante é nacional?

2 – Tenciona o Governo analisar estas questões e agir em conformidade?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 19 de Abril de 2013

Deputado(a)s

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)

ARTUR RÊGO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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