BENEFÍCIOS FISCAIS PARA A REABILITAÇÃO URBANA
ENQUADRAMENTO LEGAL
Refere o Decreto-Lei nº 307/2009 de 23 de Outubro
No artigo 2º “Definições”
i) «Reabilitação de edifícios» a forma de intervenção destinada a conferir adequadas
características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários
edifícios, às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como
às fracções eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes novas aptidões
funcionais, determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a
permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo
compreender uma ou mais operações urbanísticas;
j) «Reabilitação urbana» a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em
que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e
modernizado através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra
-estruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização colectiva e
de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos
edifícios;
No artigo 4º “Princípios gerais”
a) Princípio da responsabilização dos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos
sobre os edifícios, conferindo -se à sua iniciativa um papel preponderante na reabilitação do
edificado e sendo -lhes, nessa medida, imputados os custos inerentes a esta actividade;
No artigo 6º “dever de reabilitação de edifícios”
1 — Os proprietários de edifícios ou fracções têm o dever de assegurar a sua reabilitação,
nomeadamente realizando todas as obras necessárias à manutenção ou reposição da sua
segurança, salubridade e arranjo estético, nos termos previstos no presente decreto -lei.
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2 — Os proprietários e os titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifício ou fracções
não podem, dolosa ou negligentemente, provocar ou agravar uma situação de falta de segurança
ou de salubridade, provocar a sua deterioração ou prejudicar o seu arranjo estético.
No artigo 17.º “Efeitos da aprovação de uma área de reabilitação urbana”
2 — A aprovação de uma área de reabilitação urbana obriga à definição, pelo município, dos
benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o
imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável.
3 — A aprovação de uma área de reabilitação urbana confere aos proprietários e titulares de
outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou fracções nela compreendidos o direito de
acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos
na legislação aplicável, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património
cultural.

Refere o Estatuto dos Benefícios Fiscais:
No seu artigo 71º “Incentivos à reabilitação urbana”
4 - São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite de (euro) 500, 30 % dos encargos
suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de:
a) Imóveis, localizados em 'áreas de reabilitação urbana' e recuperados nos termos das respectivas
estratégias de reabilitação; ou
b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e
seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27
de Fevereiro, que sejam objecto de acções de reabilitação.
5 - As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são
tributadas à taxa autónomade 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam
inteiramentedecorrentes da alienação de imóveis situados em 'área de reabilitação urbana',
recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação.
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6 - Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território
português são tributadas à taxa de 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam
inteiramentedecorrentes do arrendamento de:
a) Imóveis situados em 'área de reabilitação urbana', recuperados nos termos das respectivas
estratégias de reabilitação;
b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e
seguintes do NRAU, que sejam objecto de acções de reabilitação.
7 - Os prédios urbanos objecto de acções de reabilitação são passíveis de isenção de imposto
municipal sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da
mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos.
8 - São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio urbano
destinado exclusivamentea habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do
prédio reabilitado, quando localizado na 'área de reabilitação urbana'.
17 - Os encargos a que se refere o n.º 4 devem ser devidamente comprovados e dependem de
certificação prévia por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão arbitral
municipal, consoante os casos.
18 - As entidades mencionadas no número anterior devem remeter à administração tributária as
certificações referidas no número anterior.
19 - As isenções previstas nos n.os 7 e 8 estão dependentes de deliberação da assembleia
municipal, que define o seu âmbito e alcance, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º da Lei das
Finanças Locais.
20 - Os incentivos fiscais consagrados no presente artigo são aplicáveis aos imóveis objecto de
acções de reabilitação iniciadas após 1 de Janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31
de Dezembro de 2020.
22 - Para efeitos do presente artigo, considera-se:
a) 'Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir adequadas características de
desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às
construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas
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fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o
mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de
conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;
c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos do
disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de Agosto, para efeito de actualização
faseada das rendas ou, quando não seja o caso, classificado pelos competentes serviços
municipais, em vistoria realizada para o efeito, com referência aos níveis de conservação
constantes do quadro do artigo 33.º do NRAU.
23 - A comprovação do início e da conclusão das acções de reabilitação é da competência da
câmara municipal ou de outra entidade legalmente habilitada para gerir um programa de
reabilitação urbana para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos
imóveis, antes e após as obras compreendidas na acção de reabilitação.

Refere a Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro “Lei das finanças locais”:
No artigo 12º “Isenções e benefícios fiscais”
2 — A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, através de deliberação
fundamentada, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos
próprios.
3 — Os benefícios fiscais referidos no número anterior não podem ser concedidos por mais de
cinco anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal.

Refere o Decreto-Lei nº 266-B/2012 de 31 de Dezembro:
No seu artigo 2º “Iniciativa e competência”
1 - A determinação do nível de conservação de um prédio urbano ou de uma fração autónoma é
ordenada pela câmara municipal, oficiosamente ou a requerimento:
a) Do proprietário, usufrutuário ou superficiário;
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b) Do senhorio ou do arrendatário, designadamente nos termos e para os efeitos previstos no n.º
4 do artigo 6.º, no n.º 1 do artigo 25.º, no n.º 1 do artigo 30.º e no n.º 4 do artigo 31.º do DecretoLei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2009, de 23 de outubro,
e pela Lei n.º 30/2012, de 14 de agosto;
c) De outras pessoas previstas na lei.
2 - Nos casos de delegação de poderes pelo município numa empresa do sector empresarial local
ou de investidura nos poderes nos termos do artigo 79.º do DecretoLei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, a determinação do nível de conservação
de um prédio urbano ou de uma fração autónoma pode ser ordenada pela entidade delegada ou
investida, designadamente nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 55.º e no
artigo 65.º do referido decreto-lei.
No seu artigo 5º “Níveis de conservação”
1 - Os níveis de conservação refletem o estado de conservação de um prédio urbano ou de uma
fração autónoma e a existência, nesse prédio ou nessa fração, de infraestruturas básicas.
2 - Os níveis de conservação constam do seguinte quadro:
Nível

Estado de conservação

5

Excelente

4

Bom

3

Médio

2

Mau

1

Péssimo

3 - A determinação do nível de conservação é válida pelo período de três anos.
No seu artigo 6.º “Definição das obras necessárias para a obtenção de nível de conservação
superior”
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1 - Quando da determinação resulte um nível de conservação mau ou péssimo, o proprietário, o
usufrutuário, o superficiário ou o arrendatário podem requerer à câmara municipal ou à entidade
a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º, consoante os casos, a descrição das obras a efetuar para se
atingir o nível médio.
2 - Quando for atribuído ao prédio nível médio ou bom, o proprietário ou o usufrutuário pode
ainda requerer a descrição das obras necessárias para se atingir nível superior.
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