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ESCLARECIMENTO SOBRE o IMI  

(Imposto Municipal sobre Imóveis) 

Temos escutado nestas últimas semanas inúmeras queixas sobre o valor exagerado a pagar pelo 

IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) no ano de 2013, que são mais que justificáveis pois, como 

cidadãos que somos, também sofremos na pele com o aumento deste imposto. 

 O que já não achamos justificável é que associada a estas queixas venha sempre a intenção de 

culpar o actual Executivo Municipal e o MUB pela exagerada subida deste imposto. 

 Por esse facto, e porque verificamos que a maioria da população não se encontra devidamente 

informada sobre o IMI e sobre as razões porque este imposto aumentou de forma brutal em 2013, 

sentimos a necessidades de prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

A) Uma das afirmações que temos ouvido insistentemente é a seguinte: “ O MUB prometeu 

baixar o IMI e agora subiu-o”. Tal afirmação não corresponde à verdade, pois nunca 

escrevemos nem dissemos em lado nenhum que iriamos baixar o IMI. O que dissemos 

durante a campanha eleitoral (mas não escrevemos) é que iriamos ajudar a reavaliar o valor 

patrimonial dos prédios de modo a verificar caso a caso se haveria a possibilidade de pagar 

menos IMI. Esta continua a ser a nossa intenção e só não foi já posta em prática porque 

ainda não foi possível libertar os meios humanos necessários para o fazer. De resto, para o 

ano de 2013 (cujo imposto iremos pagar em Abril de 2014) seria impossível de realizar tal 

tarefa, pois um trabalho desta natureza para todos os imóveis do Concelho pode demorar 

mais de um ano até ser completado e tínhamos pouco mais de um mês para o fazer (até 

final de Dezembro de 2013) após a nossa eleição. 

 

B) Então qual é o motivo porque vamos este ano pagar muito mais IMI que no ano passado ? 

Para responder a esta pergunta importa compreender o que é o IMI e como se calcula o valor a 

pagar por este imposto. 

- O IMI é um imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e 

urbanos situados no território português, constituindo receita dos municípios onde os mesmos 

se localizam. 
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- É portanto um imposto Nacional, porque incide sobre todos os prédios de Portugal e porque a 

fórmula de cálculo do valor patrimonial tributário é a mesma para todo o território Nacional, 

mas é também um imposto Municipal porque a receita arrecadada pertence ao município onde 

o prédio se localiza e porque cada município tem a liberdade de fixar anualmente a taxa do IMI, 

que no caso dos prédios urbanos pode variar entre 0,02% e 0,05%. 

- Temos então que em cada município, o valor a pagar pelo IMI de cada prédio será tanto maior 

quanto maior for o valor patrimonial tributário do prédio em questão. E que de município para 

município, para prédios com igual valor patrimonial tributário, o imposto a pagar será tanto 

maior quanto mais elevada for a taxa de IMI fixada pelo município. 

- Pagamos portanto tanto mais imposto quanto maior for o valor patrimonial tributário (valor 

que está na caderneta das finanças) e quanto mais elevada for a taxa de IMI do município. No 

município de Borba a taxa de IMI para os prédios urbanos é de 0,05% (taxa máxima). Já era 

praticada esta taxa em 2011 (IMI pago em 2012) por vontade do anterior executivo, só que 

como ainda não tinha sido efectuada a reavaliação do valor patrimonial dos prédios, a maior 

parte dos munícipes não se dava conta que já estava a ser praticada a taxa de 0,05%, pois o 

valor patrimonial da maior parte dos prédios estava muito baixo. 

- Em 2012 o anterior executivo municipal foi “praticamente obrigado” a recorrer ao PAEL 

(Programa de Apoio à Economia Local) - um programa de desendividamento para as autarquias 

mais endividadas. Por esse motivo mesmo que não tivesse essa intenção, a autarquia de Borba 

foi obrigada a praticar a taxa máxima de IMI (0,05%) como consta no nº 3 do Artº 3º da Lei nº 

43/2012 de 28 de Agosto. Esta taxa de IMI conjugada com o enorme aumento do valor 

patrimonial da maioria dos prédios resultante da reavaliação dos imóveis, ordenada pelo actual 

governo (que foi feita em 2012). Deu como resultado um aumento substancial do IMI de 2012 

(pago em 2013), no entanto, a existência de uma cláusula de salvaguarda que não deixava 

aumentar mais que € 75 ou 1/3 do aumento relativo ao IMI de 2011 atenuou um pouco esse 

aumento do IMI. 

- Em 2013, já com o novo executivo municipal (do MUB), a autarquia de Borba, por força do nº 4 

do Artº 3º da já citada Lei nº 43/2012 de 28 de Agosto teve que fixar novamente a taxa de IMI 

em 0,05%, dada a condição débil das finanças do município. O imposto relativo a 2013 (que 

iremos pagar em Abril de 2014), para alguns munícipes será maior que o de 2012, pois terá mais 

uma parte que ainda não tinha sido cobrada em 2012 devido à cláusula de salvaguarda. 

- Para o IMI de 2014 (a pagar em 2015) a situação será ainda pior para alguns contribuintes, pois 

deixará de existir cláusula de salvaguarda e o imposto terá de ser pago por inteiro. No entanto 

esperamos que as contas do município estejam mais equilibradas e que o executivo municipal 

possa fixar uma taxa substancialmente mais baixa para o IMI a pagar no próximo ano. 
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C) Como se pode reduzir o IMI? 

 

- O IMI a pagar poderá ser reduzido se for reduzida a taxa do imposto ou se for reduzido o 

valor patrimonial tributário do prédio. 

 

- Quanto à primeira hipótese, as taxas de IMI que o executivo camarário fixará para o 

próximo ano e seguintes, serão tão baixas quanto a condição financeira da Câmara 

Municipal e as condicionantes determinadas pelo PAEL o permitirem, na certeza porém, que 

uma redução, mesmo pequena, representará uma grande ajuda para os cidadãos dos quais, 

é bom lembrar, nós também fazemos parte. Uma redução da taxa de 0,05% para 0,04% 

representará menos 20% no IMI a pagar por cada um de nós. 

 

- A segunda maneira de reduzir o IMI a pagar por cada prédio é pedir uma reavaliação desse 

mesmo prédio. Estamos convencidos que mais de metade dos prédios do concelho estão 

avaliados por excesso, sendo que parte dos prédios estarão sobreavaliados por não estar 

correcta a idade do prédio e outra parte porque o preço do metro quadrado de construção 

não está actualizado. Mas haverá muitas outras situações que deverão ser revistas  caso a 

caso de modo a determinar o valor patrimonial correcto para cada prédio. 

 

- Este é um trabalho que cada contribuinte deveria fazer por si para tentar baixar o valor que 

paga pelo IMI. No entanto é nossa intenção disponibilizar meios humanos que possam 

auxiliar o cidadão menos informado e com mais dificuldade de compreender o sistema a 

fazer os cálculos correctos do valor patrimonial do(s) seu(s) prédio(s). Este trabalho, como já 

dissemos, requere meios humanos que até ao momento ainda não conseguimos 

disponibilizar, mas requere sobretudo o interesse e a participação dos cidadãos. 

 

- Para já, aconselhamos todos os munícipes que tenham essa possibilidade, a visitar o site de 

DECO na internet e fazer uma simulação de quanto pode poupar no seu IMI: 

(http://www.deco.proteste.pt/dinheiro/impostos/comunicado-de-imprensa/imi-junte-se-a-

acao-da-deco-e-pague-menos-imposto ) 
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