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LISTA DE ABREVIATURAS 

A: Área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação 

Aa: Área bruta Privativa 

Ab: Área bruta Dependente 

Ac: Área de terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação 

Abc: Área de Construção Autorizada ou Prevista 

Ad: Área de terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação 

Ca: Coeficiente de afectação 

Caj: Coeficiente de ajustamento de áreas 

IMI: Imposto Municipal sobre Imóveis 

CIMI: Código de Imposto Municipal sobre Imoveis 

CIRC: Código do Imposto sobre o Rendimento 

Cl: Coeficiente de localização 

Cq: Coeficiente de qualidade e conforto 

Cv: Coeficiente de vetustez 

NRAU: Novo Regime de Arrendamento Urbano 

r: Renda mensal bruta (efectiva ou potencial) 

s.p.: sujeito passivo 

t: taxa de capitalização bruta ou “yeld” 

TIR: Taxa Interna de Rentabilidade 

V: Valor comercial presumível da propriedade em apreço 

VAL: Valor Actual Líquido 

Vc: Valor base de prédios edificados 

VPT e /ou VT: Valor Patrimonial tributário 

SIGIMI: Sistema de Informação Geográfica do Imposto Municipal sobre Imóveis 

EU: União Europeia 

CESE: Comité Económico e Social Europeu 
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Resumo 

 

 

 

Este Work Project teve a finalidade de fazer a análise da Avaliação Patrimonial na 
vertente fiscal, cujos valores patrimoniais tributários são obtidos através de regras, 
coeficientes e normas legisladas. Estas avaliações fiscais com regras fixas, podem não 
reflectir o valor de mercado, nos casos de terrenos para construção. É feita uma 
introdução, referindo em termos genéricos os objectivos das avaliações e da sua 
importância. Sintetiza-se a literatura que foi consultada e procura-se através de um Case 
Study, analisar os procedimentos que poderão ser necessários para obstar a uma 
tributação que não é considerada correcta por se afastar do valor efectivo do prédio. 

 

Palavra-chave: VPT – Valor Patrimonial Tributário, Avaliação de património, métodos 
de avaliação 

 

Abstract 

 

 

This study examines the transmission mechanism of prices obtained by fiscal evaluation 
in properties. Such analyses provides some insights into the processes, as data on real 
estate prices and attributes is examined, as well as develops a case study for estimating 
property values characteristics. There are no efficient markets on real estate assets, 
because of location boundedness, heterogeneous production, and non-continuous 
trading, the quantity and quality of data available might not allow individuals to use a 
model that offers a closed-form solution to property tax value.  

Keywords: PTV – Property Tax Value 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Os mercados são eficientes quando os activos se transaccionam a um preço justo, 

quando a taxa de remuneração que é auferida é igual ao que se exige para compensar o 

risco de liquidez. Quando o VAL (Valor Actual Líquido) é igual a zero, a TIR (Taxa 

Interna de Rentabilidade) é igual ao custo de oportunidade. São as vantagens e 

competências da empresa, que fazem com que o VAL seja superior ao custo de 

oportunidade. Entende-se por VAL o valor actual dos cash-flows, depois de retirado o 

investimento. Ao apostar estrategicamente num negócio, é porque há competências 

específicas, considerando a hipótese de que os mercados são eficientes. Ao efectuar uma 

avaliação, há que ter em conta o “valor temporal do dinheiro”. 

 A avaliação imobiliária tornou-se numa chave de atribuição de capacidades de um 

prédio e é impossível dizer-se que um pedaço de terra é igual ao outro. Procura-se 

avaliar, se um investimento tem retorno financeiro, fazendo um levantamento 

topográfico que dá não só a metragem de uma área, como informação e segurança para 

um projecto. Compreender a avaliação, tornou-se um pré-requisito para a capacidade de 

decisão num portfólio. Faz-se a homogeneização quanto às características pela 

qualidade arquitectónica, nível de acabamentos, nível de equipamentos, desempenho 

funcional (térmico e acústico), qualidade do projecto e construção, (Figueiredo, Ruy, 

2004). 

Atenta à importância da avaliação patrimonial, a publicação do Decreto-Lei nº 287/03 

que procede à reforma da tributação do património em 2003, aprovou os novos Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e do Imposto Municipal sobre as 

transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) e alterou algumas regras ao Estatuto de 

Benefícios Fiscais que envolvem implicações importantes nos rendimentos relativos à 

transmissão onerosa de bens imóveis. 
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PARTICULARIDADES DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI) 

O CIMI, faz várias referências a algumas particularidades como, a importância da 

titularidade à data de 31 de Dezembro, a construção de prédios para venda e a aquisição 

para revenda dos mesmos, bem como às implicações fiscais que há que ter em conta na 

avaliação do Valor Patrimonial dos prédios, nos termos do Artigo 9º do CIMI que refere 

o momento em que há a obrigatoriedade de liquidação do IMI, nos termos das alíneas d) 

e e) do nº 1, e a exclusão dos sujeitos passivos que tenham adquirido o prédio a entidade 

que dele já tenha beneficiado. 

 O Artigo 31º-A refere qual o valor a considerar para efeitos de determinação do 

rendimento tributável. Quando há lugar a uma transmissão onerosa de direitos reais 

sobre bens imóveis, há vários factores que contribuem para o preço dos mesmos. Este 

preço é o resultado dos custos incorridos com o mesmo e à procura do equilíbrio com a 

aproximação dos preços em vigor no mercado. 

O Artigo 38º refere como é feita a determinação do VPT e que é traduzida na seguinte 

fórmula: 

VT = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv 

Sendo que o Vc (é o valor base dos prédios edificados que corresponde ao custo médio 

de construção por metro quadrado - actualmente fixado em 482,40 EUR - adicionado do 

valor do terreno, que corresponde a 25% daquele custo - corresponde actualmente a 

EUR 482,40 x 1,25 = EUR 603,00) 

 O NRAU (Novo Regime de Arrendamento Urbano) refere no Artigo 15º que os prédios 

urbanos já inscritos na matriz serão avaliados nos termos do CIMI e enquanto não se 

proceder à avaliação geral, o VPT, para efeitos de IMI é actualizado com base nos 

coeficientes de desvalorização da moeda, ajustados pela variação temporal dos preços 

no mercado imobiliário, nas diferentes zonas do País. 
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AVALIAÇÃO – FACTORES SUBJECTIVOS 

A avaliação de um prédio ainda não tem regras definidas, excluindo a fórmula de 

cálculo existente na avaliação fiscal e cujos parâmetros não servem como regra geral. A 

razão desta subjectividade é a ineficiência e a heterogeneidade do mercado imobiliário. 

O comprador de um prédio está disposto por vezes a pagar mais do que o valor do 

mercado, por razões pessoais, como por exemplo ter familiares a viver na mesma 

localização. O vendedor, poderá estar disposto a vender por um preço inferior por 

exemplo por doença, por situações de realização financeira imediata, pela crise 

existente. O avaliador, por vezes é um price-taker, estima um valor, e este é um acto 

subjectivo. A maioria dos avaliadores aprendeu a profissão em épocas de baixa inflação 

o que afasta o valor para bem longe dos preços do mercado, (Figueiredo, Ruy, 2004). 

AVALIAÇÃO – FACTORES CRITICOS 

O preço médio da terra depende da dimensão da cidade, do seu crescimento, da 

conjuntura geral, de factores institucionais, etc. Quanto maior for o risco associado e 

maior o tempo de vida do investimento, maior será a percentagem que se deverá aplicar 

sobre o preço de venda do empreendimento para se obter o montante de lucro exigido.  

Muitas vezes utiliza-se o índice “preço por m2 da zona”, para indicador de avaliações, o 

que não é correcto. Este preço é muitas vezes obtido de uma forma heterogénea que é 

utilizada como base de dados das amostras. É este cálculo gratuito, que muitas vezes é 

publicado em revistas imobiliárias, o que distorce os preços, do preço real do mercado. 

É importante uma recolha exaustiva do maior número de dados do mercado e, o cálculo 

do preço por m2 tem de ser obtido de uma forma uniforme e com regras definidas. 

Na avaliação fiscal, o VPT é obtido por meio de regras definidas no Artigo 38º CIMI. 
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AVALIAÇÃO – MÉTODOS, CARACTERÍSTICAS, PRESSUPOSTOS, RISCOS 

Há alguns métodos usados na avaliação de imóveis, tais como: 

Comparativo – Como o próprio nome indica, este método consiste na comparação entre 

prédios com as mesmas características. É o método mais utilizado no Reino Unido e nos 

Estados Unidos da América por ser considerado como o que melhor traduz o seu valor 

em mercado livre, sujeito à lei da oferta e da procura. É também o mais usado nas 

transacções de prédios para habitação e terrenos e menos adequado para unidades 

industriais (com um maior grau de dificuldade de comparação). As características 

pressupõem o conhecimento do mercado local e os valores por que se transaccionam 

prédios comparáveis. De igual modo, são pressupostos importantes, a existência de um 

mercado imobiliário activo, a obtenção de informação correcta e a transacção de 

imóveis semelhantes. O maior risco é a dificuldade de encontrar prédios análogos. 

Do Rendimento – Neste método a propriedade é considerada como um bem a que estão 

associados determinados rendimentos (renda efectiva ou potencial de uma fracção, loja, 

escritório no caso de um prédio urbano, ou rendimentos de vinhas, pomares, etc 

entregues a exploração, no caso dos prédios rústicos). Na avaliação por este método e 

considerando V como valor comercial presumível da propriedade em apreço, r a renda 

mensal bruta e t a taxa de capitalização bruta ou yeld, é usual utilizar-se a seguinte 

fórmula: 

 V = (r x 12) / t  

Os rendimentos podem ser considerados brutos ou líquidos das despesas incorridas num 

dado ano. 

Este método não é muito utilizado em Portugal por não constituir por um lado, um 

mercado dinâmico na actual conjuntura e, por outro, não distinguir de forma perfeita, a 

taxa de capitalização, interna, de rentabilidade ou de actualização.  
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Do Custo – Neste método, o investidor, promotor, constrói, converte, altera, aumenta ou 

melhora o uso de um dado activo imobiliário como é o caso das operações de 

loteamento. Neste método há a considerar uma abordagem mais estática que considera 

os preços à data da avaliação e a abordagem dinâmica que considera os preços à data da 

avaliação ou da data que efectivamente se pressupõe que irão ocorrer (preços correntes). 

Ainda em relação aos custos há a considerar os custos de reprodução que são estimados 

com base nas áreas de construção e os custos de substituição que são estimados com 

base em materiais que apresentem níveis de desempenho idênticos ou superiores aos 

verificados na propriedade em avaliação. Ao avaliador o que interessa é conhecer os 

custos unitários de construção para cada tipo de áreas acessórias (arrecadações, 

estendais, varandas, garagens, etc.) e para cada tipo de afectação (habitação, loja 

comercial, escritório, etc.). Esta avaliação contudo, enferma de algumas dificuldades. 

O Comité Económico e Social Europeu (CESE), refere a complexidade da avaliação 

imobiliária, num parecer sobre a integração dos mercados de crédito hipotecário da UE 

(2009, c 27/04 JOUE) e propõe que seja efectuada por profissionais idóneos. 
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2 – BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

A bibliografia abrange estudos de investigação, de modelos, de publicações e ensaios. 

Procura-se sintetizar algumas das leituras feitas e os autores que contribuíram neste 

Work Project, para uma melhor compreensão do processo de avaliação do mercado 

imobiliário. 

A relação entre o melhor preço e a melhor altura de venda de propriedades para 

habitação, (Anglin, Rutherford e Springer, 2003) entre outros, é positiva e há um “trade 

off” entre duas métricas universalmente aceites que são o risco e o retorno. A base de 

dados utilizada da CoStar, (Ken H.Johnson, A.Wily e Zonghua Wu, 2007), e os 

resultados deste estudo indicam que os prazos de comercialização dilatados induzem a 

menores transacções. Conclui-se que existem poucas bases de dados e que a informação 

está dependente dos valores de mercado. Contudo, (Francis e Jonhson, 2007) 

questionam esta asserção, utilizando um modelo (Pissarides, 2000) que aceita a relação 

simultânea entre preço e tempo mas dependentes de heterogeneidade entre as curvas do 

comprador e do vendedor. 

Uma análise num plano uniforme verifica-se que os agentes têm uma perspectiva 

racional onde é equacionado o peso da habitação no portfolio, (Leung, Charles Ka Yui, 

2007). Existe uma correlação dos preços dos activos e seus retornos mas que não podem 

ser tomados como uma evidência contra a eficiência do mercado. Foi testado o modelo 

(Wheaton, 1999) que demonstra uma forte correlação entre preço e retorno quando há 

lugar a um lento ajustamento das existências de habitação. 

Neste modelo, os habitantes apenas estão motivados para o consumo, enquanto que os 

investidores procuram a remuneração dos seus investimentos. Em muitos países o 

direito à propriedade é muito caro. Nos Estados Unidos esta taxa é de cerca de 66% e 

em Hong Kong de 50%. A correlação positiva do preço do activo e do seu retorno é 

parcialmente explicada pelas saídas em períodos adjacentes e parcialmente reflectida 

pelo seu natural equilíbrio. “Quando todos tentam vender a um determinado preço, 
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ninguém efectivamente consegue vender alguma coisa.”1 Assim o portfólio mantém-se 

inalterável. Este “paper” partilha o lento ajustamento do imobiliário e estende a sua 

análise com as observações de proprietários, investidores. Nota-se que num modelo de 

economia fixa, os preços não variam. Todavia, na prática, os preços dos activos não são 

constantes. Foram efectuadas várias observações, mas que não passam de ilustrações 

teóricas. Em resumo, há muito que se questiona a eficiência dos mercados de activos e 

dos mercados em geral (Lamont e Thaler, 2003). Várias demonstrações concluem que a 

correlação dos preços dos activos é muito sensível à duração do tempo e altera com as 

fricções do mercado.  

Portugal situa-se entre os países que registam melhor performance do retorno do 

investimento imobiliário na Europa (em divisas locais), posicionando-se em quinto 

lugar no total dos 15 mercados analisados pelo IPD neste Índice. Com um retorno total 

de 12,4% em 2007, Portugal é apenas superado pela Noruega (18,3%), França (17,8%), 

Suécia (14,9%) e Espanha (12,9%), recuperando a sua posição entre os lugares cimeiros 

do índice, no qual subiu quatro lugares face ao ano anterior. 

Os retornos do imobiliário em Portugal têm vindo a exibir um ciclo menos volátil do 

que outros mercados cobertos pelo IPD, não tendo registado a escalada sentida nos 

últimos anos em muitos países, nem a posterior correcção que mercados como a Irlanda 

e o Reino Unido sentiram em 2007. 

 

Uma pessoa menos informada sobre o negócio da imobiliária em particular, é 

prejudicada, (Mats Wilhelmsson, 2008). No ano de 2000, quase 70% das famílias em 

Stockholm eram compradoras pela primeira vez. Num mercado eficiente este facto não 

seria um problema. Kesterns, Thériault e Des Rosiers explicam como os primeiros 

proprietários estão preparados em pagar um adicional pelos atributos do imóvel e 

localização específica. No município de Stockholm foi estruturada uma X-section em 

econometria que equacionava os preços hedónicos e que consistia numa função 

regressão dos preços das casas sobre os atributos que os determinavam.  

 

 

 

                                                           

1 at C.K.Y.Leung -2º parágrafo, pp.234 
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A equação explicitava-se em P = X�1 + ��2�, 

sendo que: 

 P = 1 x n observações da variável dependente (usualmente em forma logaritmica) 

X = n x k matriz (atributos estruturais do prédio, atributos de vizinhança) 

N= Grupos de compradores 

�1= k x 1 (coeficiente de regressão) associado exógena das variáveis explicativas 

�2 = Parâmetro associado à variável explicativa N 

� = termo estocástico, com distribuição normal e variância constante  

Os custos de informação e transacção são elementos muito importantes para o bom 

funcionamento do mercado. O modelo do “regateio” é explicado (Rubinstein, 1982) e 

foi utilizado no mercado imobiliário (Quan, Quigley, 1991) e (Yavas, 1992). Assim e de 

acordo com este modelo, depois de o comprador e o vendedor se terem encontrado, 

poderá haver lugar a um negócio se o limite de preço oferecido pelo comprador exceder 

o preço da oferta do vendedor. É esta a diferença que define o superavit a ser distribuído 

entre eles, até chegarem a um acordo mútuo. Se o vendedor tiver um forte poder de 

persuasão o preço aproximar-se-á do limite estabelecido pelo comprador e vice-versa. 

Num artigo sobre primeiros compradores, Turnbull e Sirman foram dos primeiros que 

fizeram um estudo empírico e concluíram que os compradores mais mal informados 

pagam um preço significativamente diferente, porque estimam um preço hedónico onde 

incluem as características tais como, ser ou não proprietário pela 1ª.vez. Watking 

investigou se o primeiros compradores em Glasgow, em 1990, pagaram mais pelas 

casas que os primeiros proprietários. Pela separação de dados em duas equações 

diferentes de preços hedónicos, testou se os resultados estatísticos eram ou não 

diferentes. Concluiu que não existia diferença e que o mercado em Glasgow era 

eficiente. 

Concluiu-se neste estudo que as características das casas não interferem na decisão, 

quando se discutem os seus preços. 

 

 



14 

 

 

O sector de habitação, tem sido extensivamente estudado em macroeconomia, (Prakash 

Dheeriya, 2009), onde é desenvolvido os efeitos GARCH2. Todavia a tendência para a 

tomada de decisões é feita em níveis de micro dados, pelo que torna-se necessária uma 

pesquisa para medir a volatilidade de preços. Os investidores consideram um dos 

maiores riscos, o investimento nas suas propriedades. A volatilidade dos preços do 

imobiliário pode agrupar-se e originar grandes perdas que não conseguem ser captadas 

com índices de preços. Muitos preços de activos estão sujeitos a períodos de 

estabilidade que passam para períodos de extrema variabilidade. Este modelo cobriu 

cerca de 50 concelhos da Califórnia para determinar a duração da volatilidade nos 

retornos dos preços das habitações, dos quais só Orange, San Diego, Santa Clara e San 

Luis Obispo é que revelaram os efeitos da heterocedasticidade, talvez por o valor do 

imobiliário ser muito elevado nestas regiões. Apesar de não existir excedentes voláteis 

entre o Mercado de habitação em Madrid e em Coslada que se encontram 

geograficamente próximas, há uma transferência evidenciada unidireccional e dinâmica 

que afecta a formação de preços das grandes para as pequenas cidades (Hany S. 

Guirguis, Christos I. Giannikos; Laura G. Garcia, 2007). Vários estudos referiram o 

aumento contínuo durante a última década, de preços dos imóveis, na Europa e Estados 

Unidos da América. Existe uma forte volatilidade de excedentes entre os mercados 

dinamarqueses, suecos, noruegueses e finlandeses, utilizando as multivariadas 

estatísticas EGARCH3. (Koutmos e Booth, 1995). 

O CESE recomenda o uso de instrumentos que consigam examinar a volatilidade no 

mercado imobiliário para obter uma avaliação mais rigorosa da garantia que o imóvel 

apresenta. Na última década houve uma tentativa de harmonização de procedimentos 

das práticas de avaliação. 

No inicio de 2007 todo o mercado imobiliário nos Países Baixos, foi reavaliado por 

decisão governamental e para fins de tributação. A Comissão de Avaliação Imobiliária, 

apresentou quatro modelos padrão que estabeleceram as linhas de orientação que 

garantissem a eficiência dos procedimentos de avaliação. Os 458 municípios na 

                                                           

2 
GARCH – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

3 Exponential generalized autoregressive conditional heteroskedastic 
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Holanda, são responsáveis e utilizam vários sistemas de avaliação baseados em 

comparações de bases de dados estatísticos de propriedades análogas. Assim antes de 

serem enviados para os contribuintes, o Conselho de Tributação de Imobiliário faz a 

revisão da qualidade dos novos VPT de acordo com os rácios sobre os preços de venda, 

a consistência dos resultados mesmo quando vendas mais recentes são usadas como 

referência e o resultado do modelo de avaliação tem uma explicação lógica quando uma 

das características é alterada. Até 2007, todos os prédios nos Países Baixos, eram 

avaliados de quatro em quatro anos e utilizados pelos municípios, pelos “polderboards”4 

e pelas tesourarias para fins de tributação fiscal. Se o contribuinte não concordar pode 

reclamar. Estas avaliações (Ruud M.Kathmann & Marco Kuijper, 2006) foram 

efectuadas por entidades externas contratadas pelos municípios. Dada a elevada 

quantidade de contestações, as avaliações foram antecipadas e efectuadas correcções a 

cerca de 40% dos processos reclamados por imperfeição do sistema e erros nas 

alegações das características como a qualidade, conservação, externalidades do prédio, 

localização. Foi, deste modo, necessário corrigir o modelo e inspeccionar o processo de 

avaliação efectuado pelos municípios com base no rácio entre o valor estimado e o 

preço de venda de todos os prédios vendidos no ano anterior à avaliação e nos seis 

meses posteriores e efectuar acordos de avaliação da qualidade de prédios residenciais e 

não residenciais. Como não serão muitos os prédios vendidos, esta avaliação efectuada 

com base no método comparativo, torna-se crítica. Para elevar a qualidade de modelos 

de avaliação, a Comissão de tributação de valores imobiliários, publicou como linhas de 

orientação, modelos baseados no “International Valuation Standards” e que pode ser 

dividido em quatro categorias: 

. Modelos baseados em características 

. Modelos baseados em preços de mercado para propriedades residenciais 

. Modelos baseados em funções 

. Modelos baseados em resultados do modelo de avaliação 

Todos os modelos de avaliação publicados, resultaram do esforço em controlar e 

garantir a relação entre preços de prédios análogos. O protocolo para controlar a 

                                                           

4 Terrenos baixos conquistados ao mar 
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qualidade da avaliação é complementar ao processo de avaliação para controlar os 

rácios de vendas que avaliam se os valores estimados estão de acordo com os preços de 

mercado. São analisadas entre outras as seguintes possibilidades: 

� Por exemplo, poder examinar aleatoriamente se cada valor estimado de uma 

residência está relacionado com pelo menos vinte e cinco preços de venda de 

casas comparáveis ou não. O objectivo é confirmar que a avaliação não está 

relacionada com um mínimo de casas situadas na mesma zona geográfica. 

Conclui-se que há dificuldades em saber se o sistema considera todas as 

especificações técnicas. 

� Por exemplo poder examinar diferenças entre pares de habitações comparáveis e 

pares de habitações não comparáveis. Para cada par, o município examinará se a 

relação mútua entre os valores estimados estará correcta e é explicável ao 

contribuinte. Este método é de fácil entendimento e acaba por dar resposta ao 

contribuinte, sobre a avaliação que recebe. 

� Por exemplo poder examinar se o modelo de avaliação transfere as 

características de uma propriedade para um valor correctamente estimado e para 

diferenças correctamente avaliadas, i.e. se a área de uma habitação ou a área de 

um jardim for alterada. Conclui-se que é um método arriscado porque a 

simulação de características pode dar lugar a valores de tributação inexplicáveis 

aos contribuintes.  

Para levar a efeito uma avaliação de um elevado número de propriedades 

imobiliárias, são usados modelos automáticos. Nos Países Baixos, é utilizado o 

modelo de comparação entre propriedades não avaliadas, de modo a convencer os 

contribuintes do valor da contribuição que vai ser liquidada.  

Esta literatura sobre modelos de avaliação, simulações sobre valores patrimoniais 

tributários e formação de preços de prédios, está contextualizada no case study que a 

seguir se apresenta. 
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3 - Case Study 

 

Este Case Study apresenta as várias diligências que se procuram encetar quando as 

avaliações patrimoniais são materialmente muito superiores aos valores por que se 

outorgam escrituras de alienação de determinados prédios (loteamentos). O caso em 

análise reporta-se ao ano de 2004 e para poder abranger a quase totalidade dos factos, 

faz-se uma descrição por ordem cronológica. 

A empresa em questão, adiante designada por EMPRESA, consta no cadastro 

informático da DGCI (Direcção Geral de Contribuições e Impostos) como tendo dado 

início de actividade em 28-03-1994 e declarou ter praticado operações enquadráveis no 

CAE 68100 correspondente a compra e venda de bens imobiliários. 

Em 30 de Abril de 1993, foi emitido o Alvará de loteamento nº 01-A/93 com a 

constituição de 16 Lotes de terreno para construção, sitos na Quinta do Pinheiro, 

freguesia de Santa Maria, concelho da Covilhã e designados por Lotes 2 a 16, 

propriedade de uma determinada sociedade, de ora em diante designada por 

SOCIEDADE. As operações de loteamento permitem a transformação de um terreno 

não urbano, numa parcela de solo urbano apto para a construção. 

 

Ano de 1997: 

Em 11 de Setembro deu, entrada na C. M. da Covilhã, um pedido de alteração do 

Alvará que consistia em dividir os Lotes 2, 3, 4 e 5 em três lotes cada um, inicialmente 

com a designação de Lotes 2A, 2B e 2C, respectivamente e a constituição de um novo 

Lote, denominado por Lote 25. (Anexos 1 e 1A) 

Em função desta alteração foram celebrados alguns contratos de promessa de compra e 

venda de alguns lotes. Entre eles é celebrado o contrato de promessa de compra e venda, 

do lote 2C, com um particular. 
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Ano de 1999: 

A SOCIEDADE dá entrada na C. M. da Covilhã dos projectos de licenciamento para 

construção dos lotes 2, 17 e 18. As operações de loteamento, sempre foram operações 

de divisão fundiária e dependente de um acto voluntário de um particular. São 

operações sujeitas a prévio controlo municipal de forma a garantir as indispensáveis 

infra-estruturas urbanísticas. Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 555/99, diploma 

que actualmente rege o regime jurídico dos loteamentos urbanos, estes estão definidos 

como “as acções que tenham por objecto ou por efeito a constituição de um ou mais 

lotes destinados imediata ou subsequentemente à edificação urbana e que resulte da 

divisão de um ou vários prédios, ou do seu emparcelamento ou reparcelamento”5. 

Assim há lugar a novos prédios urbanos, perfeitamente individualizados, pelo que esta 

divisão é sempre quantitativa. 

 

Ano de 2000: 

Em 02 de Junho foi emitido a 1ª Alteração ao Alvará de loteamento nº 01-A/93, com a 

constituição de 25 Lotes. (Anexos 2 e 1A). As áreas de alguns lotes numerados de 1 a 

16 foram alteradas em relação ao alvará inicial e houve lugar à constituição dos lotes 17 

a 25. O novo Lote 25 com a área de 8.956m2, resulta da afectação da área para 

equipamentos de utilização colectiva, bem como 904m2 de zonas verdes. É cedido à 

Câmara Municipal da Covilhã para integração no domínio público 9.769,25m2 para 

zonas verdes, 13.984,05m2 para rede viária, passeios e estacionamentos. 

Em 03 de Julho é redigida uma adenda ao contrato de compra e venda com o 

comprador, passando o objecto da venda a ser o lote 20 em vez do lote 2C. 

 

 

                                                           

5 RevCEDOUA 1, 2002 –DL 555/99 
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É ponderada a hipótese de construção de um Shopping, no lote 1, do loteamento. A 

zona do loteamento valorizou com a possível implantação do Shopping e a instalação da 

Faculdade de Medicina no Hospital da Covilhã.  

Ano de 2001:  

Neste ano devido a uma construção desenfreada naquele local, vários loteamentos 

surgiram na zona, o que saturou o mercado, verificando-se vários prédios prontos há já 

algum tempo e com poucos apartamentos vendidos. (Anexo 4). A SOCIEDADE desiste 

da construção dos lotes 2, 17 e 18. Em 05 de Abril deu entrada na C. M. da Covilhã, 

novo pedido de alteração de alvará a prever a construção de um Shopping no Lote 1 e 

melhorar esteticamente a disposição dos edifícios habitacionais não construídos e seus 

espaços envolventes (Anexo 5). 

Ano de 2004: 

Talvez por ter sido introduzida alterações pontuais no regime jurídico do licenciamento 

municipal das operações de loteamento em Junho de 2001, o que é certo é que o 

processo de licenciamento da alteração do Alvará arrastou-se até este ano e em 08 de 

Março de 2004 é emitido o 2º Aditamento ao Alvará de loteamento nº 01-A/93. (Anexo 

3 e 3A). Em 04 de Maio de 2004 a SOCIEDADE procedeu à inscrição de prédios novos 

através da entrega do Modelo 1 de acordo com as regras do IMI, no que se refere aos 

Artigos identificados no quadro abaixo e em virtude das alterações constantes do Alvará 

de Loteamento.  

 Lote nº 
Artigo 

Matricial 

Artigos 

Actuais 
Preço 

2 785 1037            257.600,00    

3 786 1038            362.250,00    

4 787 1039            178.825,03    

11 794 794              50.000,00    

17 939 1040            386.400,00    

18 940 1041            362.250,00    

19 941 1042            402.500,00    

20 942 1043            218.224,08    

Total             2.218.049,11    
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Devido ao tempo gasto na legalização, planeamento e construção, a resposta via fluxo, 

de nova propriedade fundiária é lenta o que, combinado com a relação fluxos/stock 

determina uma inelasticidade da oferta.  

A partir dessa data colocou-se à venda os lotes que ainda não tinham contratos promessa 

e caracterizados pelos mesmos atributos, por valores muito superiores, quase o dobro 

em relação aos anteriores. Como exemplo, o Lote 19 cujo contrato de promessa de 

compra e venda foi assinado em 31 de Maio de 2004 e o Lote 20, designado por Lote 

2C antes da alteração do Alvará de Loteamento e cujo contrato de promessa de compra 

e venda foi assinado em 16 de Outubro de 1998, foram vendidos por 402.500,00€ e 

218.224,08€ em 20 de Outubro de 2006, respectivamente. Ambos possuem as mesmas 

características, a mesma capacidade construtiva acima do solo de 3500 m2. 

Com data de 29 de Dezembro de 2004, foram celebrados contratos de cessão de posição 

contratual, entre a SOCIEDADE e a EMPRESA, em contratos de promessa de compra e 

venda existentes com outras entidades e que se caracterizam por mencionar o 

pagamento por parte da primeira à segunda do valor dos adiantamentos entretanto 

recebidos. Deste modo a EMPRESA assume a posição de promitente vendedora de 

parte dos lotes, pelos preços estabelecidos nos contratos de promessa. 

Surgem dificuldades no registo das alterações do alvará na Conservatória do Registo 

Predial. 

 

Ano de 2005:  

Continuam as dificuldades no registo das alterações do alvará na Conservatória do 

Registo Predial. 

Em 28 de Julho, foi efectuada a escritura de doação do lote 25, cedido ao domínio 

particular da Câmara no 1º aditamento ao alvará. 
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Em 05 de Setembro de 2005 é assinado um Acordo entre as duas empresas 

anteriormente mencionadas, onde é referida a celebração de um contrato de promessa de 

compra e venda e a comercialização dos lotes da Covilhã pela EMPRESA. 

É construído o Shopping, no Lote 1. Poderemos considerar esta construção e a da 

Faculdade de Medicina, como uma externalidade positiva para os potenciais 

compradores dos lotes existentes na sua proximidade. 

 

Ano de 2006: 

 Em 24 de Janeiro de 2006 foi celebrado um acordo escrito onde a C. M. da Covilhã se 

obriga a desanexar do Lote 25 de que é titular determinadas áreas de terreno e anexá-las 

a outros outorgantes que por sua vez aceitam a doação efectuada pela EMPRESA. 

Em 6 de Março de 2006 foi emitido o 3º aditamento ao Alvará de Loteamento, 

promovido pela C. M. da Covilhã, consistindo na divisão do Lote 25 em 2.  

A escritura dos lotes é outorgada, em 03 de Agosto de 2006, pelo preço estabelecido no 

contrato de promessa celebrado em 2004. Como segunda outorgante, a SOCIEDADE 

declara que os prédios se destinam a revenda e apresenta para reconhecimento 

automático da isenção de IMT, prevista no Artigo 7º do CIMT, uma certidão emitida 

pelo Serviço de Finanças da área onde a empresa está sediada, confirmando, o seu 

registo na actividade de compra e venda de bens imobiliários e que, no ano anterior 

exerceu normal e habitualmente essa actividade. 

Finalmente são ultrapassadas as dificuldades do registo das alterações do alvará, 

promovendo-se de seguida a celebração das escrituras de compra e venda, pela 

SOCIEDADE. Esta aliena os lotes, conforme os contratos de promessa de compra e 

venda, pelos preços anteriormente acordados. 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Ano de 2007 

Em finais de 2007, a SOCIEDADE recebe vários ofícios do Serviço de Finanças de 

Covilhã, a comunicar os valores patrimoniais tributários, como abaixo se discrimina: 

Lote nº 
Artigo 

Matricial 

Artigos 

Actuais 

Area 

bruta de 

construção 

(m2) 

Preço de Venda 
Avaliação - 

SFCovilhã 

2 785 1037 3200            257.600,00               502.920,00    

3 786 1038 4350            362.250,00               697.950,00    

4 787 1039 3444            178.825,03               534.800,00    

11 794 794 100              50.000,00                 30.080,00    

17 939 1040 4920            386.400,00               763.890,00    

18 940 1041 4452            362.250,00               657.860,00    

19 941 1042 4800            402.500,00               775.170,00    

20 942 1043 4800            218.224,08               775.170,00    

Total               2.218.049,11            4.109.840,00    

 

Como a volatilidade dos mercados com fases de procura elevada e preços elevados, 

alternam com fases de procura diminuta e preços em queda, possuímos neste momento 

em comercialização o Lote 18 pelo valor de 500.000,00 €. Este valor foi objecto de um 

ajuste (para cima) depois de se ter tido conhecimento do valor das avaliações dos outros 

lotes. Mesmo assim é significativamente mais baixo que o VPT, que é de 657 860,00 €. 

As poucas contrapropostas que têm sido apresentadas são da ordem dos 370.000,00 

(Anexo 6), valor, que como se verifica é muito próximo do valor de venda do Lote 3, 

alienado em 22 de Novembro de 2006 que tem as mesmas características (igual área de 

construção de 3.150 m2). Por comparação junta-se um estudo comparativo de valores 

referência em mercado, com características semelhantes e alguns prospectos de 

promoção das empresas imobiliárias da zona da Covilhã (Anexo 7). 
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Todas estas avaliações foram objecto de reclamação graciosa e pedidos de 2ª.avaliações. 

Constata-se pois que os VPT são manifestamente exagerados face aos valores de 

alienação e face aos valores de mercado. Conforme atrás foi referido, as escrituras de 

alienação foram outorgadas pelos preços por que foram celebrados os Contratos de 

Promessa de Compra e Venda (CPCV) entre a EMPRESA e terceiros. De igual modo e 

conforme atrás foi referido esta posição foi cedida à SOCIEDADE. Há portanto um 

factor temporal que medeia entre a celebração dos CPCV e a realização das escrituras. 

Dispõe o Artigo 45º, quais as regras a que deve obedecer a avaliação dos terrenos para 

construção. Assim, nos termos deste Artigo, o VPT dos terrenos para construção, 

corresponde ao somatório do valor da área de implantação do edifício a construir com o 

valo de terreno adjacente à implantação. O coeficiente de localização (CL) é, nos termos 

do Artigo 38º do CIMI, aplicável para as avaliações dos prédios urbanos para habitação, 

comércio e serviços e não para terrenos em construção. Da fórmula A = 

Aa+Ab+Ac+Ad, não se extrai qual é a área do terreno adjacente à implantação e 

imprescindível para se apurar o valor do terreno para construção, nos termos do Artigo 

45º, nºs 1 e 4 do CIMI. Não resulta qualquer discriminação ou subdivisão entre a área 

de implantação do edifício a construir e a área adjacente à implantação. O Valor base 

dos prédios edificados (Vc), para o ano de 2004 correspondia nos termos do nº 1 do 

Artigo 39º do CIMI, “ao produto do valor médio de construção por metro quadrado 

adicionado do valor do metro quadrado do terreno de implantação fixado em 25% 

daquele valor”, EUR 480,00 x 1,25, ou seja EUR 600,00. Assim a avaliação é 

determinada segundo um valor meramente teórico e abstracto, resultante da 

automatização de uma simples fórmula matemática, com parâmetros pré-determinados. 

Nada se evidencia, que na fixação do valor (EUR 480,00), tenham de facto sido 

atendidos os critérios definidos no Artigo 39º do CIMI, tais como “encargos directos e 

indirectos suportados na construção do edifício, tais como os relativos a materiais, mão-

de-obra, equipamentos, administração, energia, comunicações e outros consumíveis.”. 
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Ano de 2008 

Os valores patrimoniais tributáveis (VPT) em sede de 2as. Avaliações assentaram nos 

mesmos termos, das primeiras avaliações recepcionadas em 2007, isto é, sem cuidar 

minimamente de aferir se o valor resultante da fórmula matemática se afigura correcta e 

ajustada face ao valor efectivo do mercado (Anexo 8). 

É corrente, que os avaliadores, designadamente engenheiros, conforme Artigos 65ª a 

76º, nº 3 do CIMI, intervenham com os respectivos conhecimentos técnicos e objectivos 

para que possam corrigir situações desproporcionadas e desajustadas, resultantes da 

mera aplicação de uma fórmula matemática. É, aliás, para colmatar injustiças e 

desproporções resultantes das primeiras avaliações, que são pedidas segundas 

avaliações. 

No caso, da avaliação do lote 18, os peritos regionais fizeram um relatório que refere 

terem confirmado as áreas e verificado que os cálculos efectuados estavam de acordo 

com as regras, não enfermando de qualquer inexactidão. Informa também que 

verificaram por outro lado que o coeficiente de localização está legalmente definido. 

Deste modo as diferenças existentes entre os valores efectivos de venda e os VPT 

atribuídos continuaram a ser materialmente relevantes, conforme constata-se no quadro 

em anexo: 

Lote 

nº 

Artigo 

Matricial 

Artigos 

Actuais 

Área 

total do 

terreno 

m2 

Área de 

implantação 

do predio m2 

Área bruta 

de 

construção 

m2 

Área bruta 

dependente 

m2 

Preço de Alienação VPT 

2 785 1037 600 350 4800 1300              257.600,00                775.170,00   

3 786 1038 500 350 4350 1200              362.250,00                697.950,00   

4 787 1039 504 290 3444 1092              178.825,03                534.800,00   

11 794 794 822,5 100 100 …………..50.000,00                6.480,00   

17 939 1040 720 420 4920 1560              386.400,00                763.890,00   

18 940 1041 600 350 4452 1302              362.250,00                705.990,00   

19 941 1042 600 350 4800 1300              402.500,00                775.170,00   

20 942 1043 600 350 4800 1300              218.224,08                775.170,00   

Total                     2.218.049,11           5.054.620,00    
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O lote 18 que é o único neste momento disponível para venda, foi alvo de nova 

avaliação por pedido via Modelo 1 do IMI de nova avaliação. Este pedido é possível, 

desde que decorridos 3 anos após a última avaliação efectuada. 

 Assim o valor de VPT baixou, atendendo ao novo coeficiente de localização que 

passou para 1,20, sendo que neste momento está fixado em 657.860,00. O coeficiente 

de localização (Cl) é decisivo na fixação do VPT de um prédio urbano, nos termos do 

Artigo 42º do CIMI. Quer isto dizer que também o é na fixação do VPT de terrenos para 

construção, uma vez que a lei ordena que se tenha por base o valor do edifício a 

construir, que é ponderado entre 15% e 45% conforme os nº 1 e nº 2 do Artigo 45º do 

CIMI. Na determinação do Cl, deve atender-se às acessibilidades, às proximidades de 

equipamentos sociais, à existência de serviços de transportes públicos e à eventual 

localização do prédio em zonas de “elevado valor de mercado imobiliário” conforme 

dispõe as alíneas a) e d) do nº 3 do Artigo 42º do CIMI. Assim e em particular, não foi 

explicitado que características concretas do prédio, terão contribuído para que lhe 

tivesse sido atribuído um Cl de 1,20, nem que razões técnico-jurídicas impediram que 

essa percentagem tivesse sido fixada, por exemplo, em apenas 0,35 como poderia ter 

sucedido? A determinação do VPT dos terrenos para construção, obtém-se nos termos 

do Artigo 45º do CIMI, pelo somatório do valor da área de implantação do edifício a 

construir, que é situada dentro do perímetro de fixação do edifício ao solo, medida pela 

parte exterior, adicionado do valor do terreno adjacente à implantação. Explicitando, 

teremos então: 

VPT = Vtimplantação + VtAdjacente 

Sendo a VtImplantação = Vc x (Abc – Ab)+ (Ab x 0,3)x % ai x Ca x Cl xCq 

E a Vt Adjacente = Vc x(Ac x 0,025)+ (Ad x 0,005) x Ca xCl x Cq 

De acordo com o perito avaliador do s.p., a avaliação não foi justa pois não reflectiu o 

valor do mercado, por se tratar de terreno para construção de edifício com diferentes 

afectações.  



26 

 

 

A EMPRESA, decidiu juridicamente impugnar contra esta avaliação que rondou o 

dobro do valor real do lote do terreno e nos termos da qual constava que “por maioria 

dos peritos” – Presidente e vogal da Administração fiscal contra um perito do s.p., tinha 

sido deliberado manter os valores fixados na 1ª.avaliação. 

A lei fala em “zonamento” ou “zona homogénea” dentro de cada município, contudo 

não está previsto o concreto “zonamento” ou “zona homogénea”, dentro do Município 

da Covihã em que o Lote 18 se insere e que terá motivado o específico Cl de 1,20 que 

lhe foi atribuído. Não se consegue saber qual o concreto “zonamento” e muito menos 

por que razões pertencerá a um determinado e não a qualquer outro. Aliás os critérios de 

variação do Cl, mencionados no Artigo 42º do CIMI divergem dos critérios definidos 

pelos Artigos 10º e 11º da Lei 26/2003 de 20-07 (Lei da autorização legislativa) que 

refere que “a variação dos limites do coeficiente de localização a que se refere o nº 10 

será fixada em cada município tendo por referência os valores correntes do mercado.” O 

CIMI omite “os valores correntes de mercado” e não respeita as estatuições específicas 

da respectiva lei de autorização legislativa (no mesmo sentido, vide Martins Alfaro, in 

CIMI coment. e anot., 2004, pag. 451 e 452). 

 A referência em termos de mercado correspondia, nos lotes da Covilhã ao preço médio, 

por m2 de área de construção permitida acima do solo de Euro 100,42. Os compradores 

dos lotes, valorizaram-nos em média, no ano em que assinaram o contrato de promessa, 

por apenas Euro 71,05 por m2 de área bruta de construção total. Isto iria reflectir o VPT 

de 71,05 x 4.452m2, ou seja Euro 316.314,60 para o lote 18. 

Sabemos que o preço por m2 está legalmente definido independentemente dos valores 

por que os prédios são transaccionados. Contudo, do apuramento do VPT pelas regras 

de cálculo previstas no CIMI, não poderá resultar um valor desproporcionado e 

desajustado em relação ao valor de mercado do imóvel. O preâmbulo da Portaria nº 

982/2004 de 4 de Agosto, refere que “o sistema de avaliação de prédios urbanos, 

instituído pela Reforma da Tributação do Património é profundamente inovador 

relativamente ao regime anterior. Por um lado, porque o valor de referência é o valor do 

mercado e já não o rendimento, o que constitui por si uma garantia de justiça e equidade 

na distribuição da carga fiscal nos impostos que incidem sobre o imobiliário. Por outro 



27 

 

lado, porque a determinação do valor patrimonial dos prédios urbanos assenta em 

coeficientes integralmente objectivos e transparentes, eliminando-se a subjectividade 

que caracteriza o regime anterior. É elementar que, para se determinar o “valor do 

mercado” do imóvel e se proceder à sua correcta avaliação, se tenha em conta o preço 

pelo qual os prédios “vizinhos”, congéneres “vizinhos”, são vendidos. 

A determinação do VPT de terrenos para construção, nos termos da lei, pressupõe a 

prévia determinação do valor do imóvel passível de aí ser construído, pelo que deverá 

ser considerado todos os critérios que contribuem para a determinação do mesmo, 

conforme o disposto no nº 3 do Artigo 84º da Lei Geral Tributária (LGT).  

Constatou-se também que foi atribuído um percentual de 25% ao valor do terreno, em 

relação ao valor de edificação passível de nele ser construída. Segundo as regras do 

Artigo 45º do CIMI, importa aferir do valor da área de implantação, que varia entre 

15% e 45% do valor das edificações autorizadas ou previstas. Segundo as alíneas a) e b) 

do nº1 do Artigo 62º do CIMI, compete à CNAPU, entre outros, propor trienalmente os 

percentuais correspondentes ao “valor da área de implantação” a vigorar em cada 

“zonamento”. Esta proposta é aprovada por Portaria do Ministro das Finanças. Se 

analisar a Portaria aplicável (Portaria 982/2004 de 4-08, com as alterações da Portaria 

1426/2004 de 25-11 e da Portaria 1022/2006 de 20-09) verifica-se que não especifica as 

percentagens correspondentes ao “valor da área de implantação” e respectivas “áreas de 

aplicação”. Assim, verifica-se que a avaliação não explicita que características do lote, 

elencadas nas alíneas a) a d) do nº3 do Artigo 42º do CIMI, contribuíram para a fixação 

do percentual do “valor da área de implantação” em 25%. 

Como foi referido, o Lote 18 é o único que continua na propriedade da empresa, pelo 

que, como é evidente que os “critérios (de avaliação) são judicialmente sindicáveis em 

processo próprio (Martins Alfaro, in CIMI Coment. e Anot., 2004, pag.453), foi 

apresentada a respectiva impugnação contra as avaliações. Para que haja suspensão, na 

parte correspondente ao ajustamento referido na a) do nº 2 do Artigo 64º CIRC, foi 

incluída na Declaração Modelo 22, um campo (Campo 416 do Quadro 11) onde o s.p. 

alienante deve inscrever o montante do ajustamento, nos casos em que tenha havido 

recurso ao procedimento a que refere o Artigo 139º. 
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Perante a materialidade que o VPT pode assumir para a definição da situação tributária 

tanto do alienante como do adquirente, cabe ao primeiro desencadear o procedimento 

previsto neste Artigo, a Administração Fiscal dá conhecimento através de uma 

comunicação, efectuada num prazo superior a 30 dias.  

Como decorre do Código de IRC (CIRC), nos termos da alínea a), do nº 3, do Artigo 

64º, está prevista a correcção ao valor da transmissão onerosa de direitos reais sobre 

bens imóveis, sempre que o valor constante do contrato seja inferior ao valor VPT 

definitivo do imóvel que serviu de base à liquidação do imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis (IMT). Nestes termos, o sujeito passivo (s.p.) 

alienante deve efectuar uma correcção no Quadro 07 da Declaração Modelo22 relativa 

ao exercício em que se considera realizado o proveito obtido com a operação de 

transmissão. 

Quando o VPT definitivo não estiver determinado até ao final do prazo da entrega desta 

Declaração de Rendimentos, deve apresentar a declaração de substituição durante o mês 

de Janeiro do ano seguinte àquele em que os valores patrimoniais tributários se 

tornaram definitivos, nos termos do nº 4, do mesmo Artigo 64º do CIRC. 

Se porém, nos termos do Artigo 139º do CIRC, atrás referido, o sujeito passivo 

alienante pretender fazer prova de que o preço efectivamente praticado nas transmissões 

de direitos reais sobre bens imóveis foi inferior ao VPT que serviu de base à liquidação 

do IMT, não deve efectuar as correcções na declaração de rendimentos acabadas de 

referir. A apresentação deste requerimento deve ser comunicada às unidades orgânicas 

para obstar a que seja efectuada qualquer liquidação, dirigido ao Director de Finanças 

competente e no mês de Janeiro do ano seguinte àquele em que as transmissões 

ocorreram e que já foi fixado o VPT definitivo. 

No caso que está a ser apresentado, esta correcção iria ser bastante relevante, pelo que 

se optou em abrir o procedimento especial de produção de prova do preço efectivamente 

praticado na transmissão dos lotes, nos termos do referido Artigo 139º CIRC. Teve de 

anexar ao requerimento, os documentos de autorização para a administração fiscal poder 

aceder aos extractos bancários da empresa e dos seus administradores. 
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Nos termos do Artigo 64º do CIRC, as diferenças apuradas entre os valores de alienação 

e os VPT definitivos estão explícitos, pela apresentação do quadro abaixo: 

 

EMPRESA 

     

ANO: 2006 

     CORRECÇÃO AO VALOR DE TRANSMISSÃO DOS IMÓVEIS - ART.º 58º-A CIRC     

                          

Prédio Adquirente 

Valor de 

Venda 

Contratual 

2006 

VPDefinitivo 

Valor de 

Aquisição 

Mais/Menos - Valias Contabilisticas 

OU 

Resultado Operacional 

Acréscimo 

Já existe em 2005? Imobilizado 

(I) 

ou  

Existências 

(E)  

Considerado Corrigido Diferença S/N? Valor 

S/N Valor 
Valor de 

Realização 

COVILHÃ 

LOTE 11-

ARTº794 

CMCOVILHÃ 50000 S 26.480 OK 50.000,00 E     0,00 N 

APRESENTAR 

REQUERIMENTO 

– 139º CIRC 

COVILHÃ-

LOTE 19-

ARTºP1042 

PARTIC 402500 S 775.170 775.170 421.966,80 E -19.466,80 353.203,20 372.670,00 N 

APRESENTAR 

REQUERIMENTO 

- 139ºnº3 CIRC 

COVILHÃ-

LOTE 20-

ARTºP1043 

PARTIC 218224,1 S 775.170 775.170 237.690,88 E -19.466,80 537.479,12 556.945,92 N 

APRESENTAR 

REQUERIMENTO 

- 139ºnº3 CIRC 

COVILHÃ-

LOTE 2-

ARTºP1037 

PARTIC 257600 S 502.920 502.920 270.058,76 E -12.458,76 232.861,24 245.320,00 N 

APRESENTAR 

REQUERIMENTO 

- 139ºnº3 CIRC 

COVILHÃ-

LOTE 3-

ARTºP1038 

PARTIC 362250 S 697.950 697.950 379.770,12 E -17.520,12 318.179,88 335.700,00 N 

APRESENTAR 

REQUERIMENTO 

- 139ºnº3 CIRC 

TOTAL DE CORRECÇÃO                                 1.510.635,92      0,00 

 

Após análise dos preços efectivamente praticados os peritos pronunciarem-se 

favoravelmente sobre os elementos obtidos, para concluírem que o preço efectivamente 

praticado corresponde valor constante do contrato. 

Este pedido de abertura do procedimento especial ao abrigo do Artigo 139º CIRC, é 

condição prévia de impugnação judicial contra a liquidação de IRC relativo à 

transmissão de imóveis cujo lucro tributável seja objecto de correcção nos termos atrás 

indicados. 
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4 – CONCLUSÃO 

 

Considero que as leituras que fiz, contribuíram bastante e foram muito enriquecedoras para este 

Case Study. Todavia, o objectivo de aprofundar os conhecimentos que tenho, na obtenção das 

avaliações fiscais dos VPT dos terrenos em construção, poderia ter outra forma de análise. Não 

querendo desculpar-me, queria contudo referir que o pouco tempo disponível, não me permitiu 

efectuar uma base de dados que pudesse explicar a heterodasticidade dos valores de avaliação 

fiscal obtidos pelas regras do CIMI. 

As operações de loteamento, sempre constituíram importantes formas de intervenção 

nos solos e uma das mais importantes operações urbanísticas, que tem subjacente um 

regime jurídico que abrange um conjunto de encargos específicos Ao organizarem-se 

espaços destinados à habitação ou exercício de outras actividades, procura-se dotar 

essas áreas de conforto e bem-estar, pelo que é importante considerar as necessárias 

infra-estruturas e equipamentos urbanísticos. 

Diariamente podemo-nos confrontar com casos de valores de venda inferiores a valores 

de avaliação fiscal, sobretudo no que concerne a terrenos para construção em que existe 

alguma subjectividade que pode ser objectivada. 

Há uma falta de confiança generalizada e sinais de fraqueza por parte das grandes 

instituições e como é óbvio reflecte-se na percepção do risco. Os preços das casas 

podem ter descido mas como os empréstimos estão mais caros, os Bancos fazem-no 

repercutir nos clientes. 

Nas operações de loteamento, o terreno está no seu estado natural. De uma forma geral 

o VPT dos terrenos para construção tem uma avaliação fiscal superior ao valor do 

mercado porque não são deduzidas às áreas, as cedências que são feitas à Câmara para 

equipamentos e ruas. O investidor promove a sua infra-estruturação e posteriormente 

transfere para terceiros o prédio com as obras de infra-estrutura que visam dotar o 

prédio de um conjunto de serviços indispensáveis à sua utilização.  
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O tratamento da avaliação patrimonial em Portugal é recente, quando comparado com 

outros países da União Europeia e Estados Unidos da América onde existem vários 

estudos e publicações que tratam esta matéria.  

A actividade da avaliação imobiliária já não é tão rudimentar, uma vez que começa a 

existir formação neste âmbito.  

Em Portugal, a D.G.C.I. em colaboração com a DGITA, desenvolveu para a rede 

nacional de peritos avaliadores responsáveis pela execução do zonamento, uma 

aplicação informática baseada na WEB-SIGIMI que tem a cartografia base, 

disponibilizada pelo INE e que permite obter o zonamento para todas os municípios em 

formato digital, de uma forma célere. O s.p. pode via internet, online, efectuar uma 

simulação do VPT dos prédios que se pretende transaccionar. 

Todavia em Portugal, o valor que se obtém para a simulação do VPT de terrenos para 

construção está longe das linhas de orientação por que se regem nos Países Baixos, onde 

existe a preocupação de testar o modelo, dadas as reclamações havidas por incorrecções 

na comparabilidade com prédios análogos, pois uma das formas de testar o valor da 

avaliação, é através de prospecção de mercado, onde são procurados, terrenos com 

edificabilidade análoga, na mesma zona geográfica. Neste país, considera-se que o 

trabalho de avaliação imobiliária é uma actividade para especialistas, sendo importante 

que o valor da avaliação seja facilmente demonstrado pois ajuda a convencer o 

contribuinte que a avaliação foi executada com sensibilidade.  

O mercado imobiliário está a atravessar um período de instabilidade pelo que importa 

adequar os seus efeitos sobre o valor patrimonial tributário. Em Portugal, o governo 

mediante proposta da CNAPU, publicou em 30 de Setembro, a Portaria nº 1119/2009 

destinada a aprovar e a dar publicidade à actualização do zonamento com a introdução 

de zonas homogéneas do zonamento e à diminuição de alguns dos coeficientes de 

localização, bem como da percentagem a que se refere o já descrito nº 2 do artº 45º do 

CIMI e as suas áreas de aplicação. 

A decisão de investimento no imobiliário requer um conhecimento adequado sobre as 

diversas alternativas em termos de rendibilidade, liquidez e risco. 
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O risco não pode ser medido directamente e não pode ser eliminado apenas por uma 

gestão adequada, constituindo assim uma série ameaça para níveis de rendibilidade 

esperada. Não há conhecimento de que exista uma base de dado com recolha criteriosa e 

sistemática de rentabilidades anuais de produtos imobiliários que permita, com 

tratamento estatístico, determinar os prémios de risco associados a cada tipologia de 

propriedade. O desvio-padrão das taxas de rendibilidade, tem sido utilizado para a 

quantificação do risco de investimento, contudo teria de existir um histórico 

relativamente alargado no tempo e no espaço para que fosse possível determinar os 

prémios de risco. Deverão ser efectuadas análises determinísticas para suporte de 

decisão, de sensibilidade considerando as variáveis isoladas sem qualquer correlação, de 

cenários com base num conjunto de valores que se atribuem a variáveis não certas e 

análises probabilísticas onde sejam atribuídas funções de distribuição de probabilidades. 

Em resumo, as avaliações fiscais dos prédios, para cálculo do Valor Patrimonial 

Tributário de terrenos para construção de edifícios de habitação colectiva em altura e 

para áreas de implantação pequenas, não reflectem a realidade. Além disso, estas regras 

não tomam em consideração todos os custos necessários às infra-estruturas do terreno 

tais como ruas, passeios, zonas verdes, instalações de redes de gás, telefone e 

electricidade, drenagem de águas domésticas e pluviais Como são regras de cálculo, são 

estanques e não se moldam à conjuntura económica e do mercado, pelo que ficam 

aquém do justo valor pretendido. 
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