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Porto desceu taxa do IMI
e perdeu 3,9 milhões
Ainda é o campeão das receitas municipais, mas a venda massiva de imóveis
faz com que o IMT seja o mais rentável e também aquele que mais cresce
Lucnlia Tiago
ltiago@dinheirovivo.pt
ANUÁRIO O

Porto foi uma
das 99 autarquias que decidiram baixar a taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) entre 2016 e 2017
e viu a receita deste imposto recuar 3,9 milhões de euros (cerca de 10%) no mesmo período. Não é caso único - há mais 78 municípios
que viram a receita cair por
terem decidido suavizar o
IMI -, mas está entre os que
mais perderam, já que, no
conjunto do país, apenas
Loulé e Albufeira tiveram
descidas mais acentuadas.
Em termos globais, a receita do IMI transferida
para as autarquias manteve
em 2017 a ligeira tendência
de quebra, iniciada no ano
anterior. Aquele que é o imposto municipal mais rentável arrecadou 1,46 mil
milhões de euros, menos
30 milhões do que um ano
antes.
O QUE Jus' CA A QUEDA?

São vários os fatores que justificam a queda, nomeadamente, a opção de muitas
autarquias em baixar a taxa
(cujo intervalo oscila entre
0,3 e 0,45%), os descontos
(também oferecidos pelos
municípios) às famílias com
filhos e os pedidos dos proprietários para que o valor
patrimonial das casas seja
atualizado e que, frequentemente, culmina numa descida do valor patrimonial
tributário (VPT).
De acordo com a edição de
2017 do Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses, produzido pela Ordem
dos Contabilistas Certificados e ontem divulgado,
aqueles motivos ajudam a
explicar a situação dos 79
municípios que baixaram
taxas e perderam receitas, e
também a dos 55 que mantiveram e, mesmo assim,
apresentaram diminuição
do valor cobrado.
Loulé, Albufeira, Porto,
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Sintra e Aveiro estão no primeiro lote. Enquanto Lisboa, Odivelas ou Vila Nova
de Gaia estão entre os que
mantiveram a taxa e receberam mais valor.
As taxas aplicadas por cada
autarquia têm um impacto
direto na carteira dos proprietários. Em Lisboa e no
Porto, o facto de as taxas serem de 0,3 a 0,32%, respetivamente, em vez de 0,45%
(o valor máximo) traduziu-se numa poupança de 155 e
101€ (pela mesma ordem)
para os contribuintes. Mas o
concelho onde os proprietários têm mais razões para
festejar a taxa aplicada é em
Albufeira, já que pagam menos 301€ do que pagariam
se o IMI fosse de 0,45%.
IMT DISPARA 3o%

Ao contrário do IMI, a receita do imposto municipal sobre a transmissão onerosa
de imóveis (IMT) - imposto
municipal que incide sobre
as transações de casas - cresceu e a bom ritmo, refletindo o "boom" da venda de
imóveis e os sucessivos recordes de valorização de
cada vez que as casas trocam
de mãos. "Em 2017, o volume do IMT apresentou o extraordinário aumento de
30,2%, traduzindo um
acréscimo líquido deste im-
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posto de mais 198 milhões
de euros", acentuam os autores do Anuário.
O forte crescimento do
IMT fez com que, para alguns municípios, este imposto seja já a fonte de receita mais relevante. É o que
sucede com Lisboa, com o
IMT a fazer entrar nos cofres da autarquia 224,6 milhões de euros, contra 177,9
milhões. Esta é, de resto, a
primeira vez que este tributo ultrapassa a fasquia dos
200 milhões. Também para
o Porto, Cascais e Loulé o
IMT se tornou mais rentável do que o IMI.
A evolução da receita do
IMT mostra o bom momento que o mercado do imobiliário vive e que está longe
de se cingir a Lisboa, Porto e
Algarve. Prova disso é a mais
do que duplicação que Oeiras registou na receita do
IMT, com o valor a disparar
110%, de 13,2 milhões, em
2016, para 27,7 milhões de
euros, em 2017. Mas o município com o crescimento
mais acentuado, tendo ultrapassado os 241%, foi
Grândola (ver infogra fia).
Para esta evolução não será
alheio o facto de este concelho abranger uma das zonas
que mais tem sido cobiçada
pelos investidores em imobiliário, a Comporta. o

PORMENORES

Empréstimos
O número de municípios
que recorreu a empréstimos bancários em 2017 diminuiu de 191 para 167.
Receitas totais
Entre taxas e impostos, as
autarquias viram o valor da
receita efetiva crescer
422,9 milhões de euros em
2017. Trata-se do maior aumento desde 2008.
IMI e IMT

Os 1,46 mil milhões de euros de IMI e os 853,4 milhões de euros de IMT fazem com que estes dois
impostos sejam, de longe,
a maior fonte de receitas
fiscais dos municípios.
IUC
A recuperação da venda de
automóveis também está a
ter um efeito positivo ao
nível do imposto único de
circulação (IUC) - receita
municipal -, cujo valor aumentou 6,5%, para os
260,5 milhões de euros.
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