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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Isenção Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

 
Destinatário: Ministério das Finanças 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em outubro de 2017, a Seguradora Fidelidade - detida pelo fundo Fosun - anunciou a intenção de "reforçar a 

solidez" da empresa com a venda de 271 imóveis, localizados em 40 concelhos do país. Cerca de 70% destes 

seriam prédios destinados ao arrendamento habitacional. Recorde-se que, em 2014, a Fidelidade Seguros foi 

privatizada e a Caixa Geral de Depósitos ficou a deter apenas 15% da empresa, sendo que no pacote de 

transmissão, o Estado não atribuiu qualquer responsabilidade contratual ao fundo na garantia do direito à 

habitação dos contratos que foram objeto de cessão. 

Recentemente, a Seguradora Fidelidade anunciou a venda dos imóveis e os moradores e moradoras terão 

começado a receber as cartas que comunicam essa mesma venda. Não lhes tendo sido dado o direito de 

preferência sobre o prédio vendido, as cartas anunciam o novo senhorio e os dados para transferência de 

rendas, dando conta de que a venda foi formalizada a 29 e 31 de agosto para uma de quatro empresas, 

Meritpanorama, Fragantstrategy, Notablefrequency e Neptunecategory, todas elas empresas unipessoais 

constituídas na Madeira por um contabilista/solicitador português a 15 e 21 de dezembro de 2017 com capital 

social de 100 euros e vendidas à Apollo. Estas 4 empresas têm agora capital social de um milhão de euros, 

gerentes com sede no Luxemburgo, e são propriedade da AEPF III 35 S.À.R.L., que por sua vez pertence à 

holding AEPF III 13 S.À.R.L., todas no Luxemburgo. A Gestora dos contratos passará a ser a SQUARE ASSET 

MANAGEMENT e não foi atribuído qualquer contacto telefónico para diligências de manutenção das frações 

que cabe ao senhorio, como definido em vários dos contratos ainda em vigor. 

Sabe-se ainda que esta operação acabou por realizar-se através de várias escrituras, ao arrepio do princípio que 

norteou o negócio, como se pode aferir do documento que complementa a escritura: "a transação resultou de 

um único procedimento de concurso para a venda conjunta e simultânea de portfolio, destinado a ser 

comprado, e vendido, como portfolio uno e indivisível". 

Acresce que em nenhuma das dezenas de escrituras houve lugar a pagamento do imposto municipal sobre as 
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transmissões onerosas de imóveis (IMT) “ao abrigo do artigo 7º do Código do IMT”, conforme se pode ler nas 

escrituras, o que implica que prédios adquiridos para revenda no prazo máximo de 3 anos não pagarão este 

Imposto, sendo que as empresas foram constituídas no final de 2017, não constando presumivelmente da sua 

atividade nenhuma revenda no ano anterior, como obriga o artigo 7º do CIMT para aceder a esta isenção: 

"considera-se que o sujeito passivo exerce normal e habitualmente a atividade quando comprove o seu 

exercício no ano anterior mediante certidão passada pelo serviço de finanças competente, devendo constar 

sempre daquela certidão se, no ano anterior, foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio antes 

adquirido para esse fim". 

Neste processo, o serviço de finanças competente emitiu um Declaração Única de Cobrança (DUC) a zero euros, 

de forma automática, por mero ato declarativo e que isenta as 4 compradoras dos prédios da Fidelidade do 

valor correspondente do IMT, mesmo que não se tenha comprovado que as empresas mantenham a atividade 

de revenda como previsto no CIMT. Esta falta de comprovativos para a atribuição da isenção de impostos é 

extremamente preocupante, tanto quanto que em 2017, dos quase 300 milhões de euros de isenção de IMT 

corresponderam a isenções abrangidas pelo artigo 7º do CIMT, ascendendo a 170 milhões, cerca de 59% do 

valor total das isenções atribuídas no âmbito do IMT.  

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério das Finanças, 

as seguintes perguntas: 

1. Tem o Governo conhecimento da situação descrita? 

2. Qual o valor de imposto que ficou por cobrar indevidamente às referidas empresas? 

3. Que diligências pretende o Governo, através da Autoridade Tributária, tomar no sentido de garantir 

que estas empresas não favorecem de isenções que poderão não lhes ser reconhecidas? 

4. Que base usou a AT para averbar o registo como revendedor destas empresas? 

5. Já procedeu a AT à fiscalização da atribuição de isenção às 4 empresas referidas? 

6. O que levou à existência da atribuição desta isenção sem comprovativo desse enquadramento?  

7. Quantas entidades/empresas estão isentas de IMT ao abrigo do artigo 7º do CIMT em 2017 e 2018? 

8. Quantas destas foram constituídas como empresas isentas com os devidos comprovativos? 

9. De que forma procede a AT à fiscalização subsequente da atribuição desta isenção? 

10. Quais os valores, global e ao abrigo do artigo 7º do CIMT, das isenções para 2018? 
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11. Pretende o Governo rever a forma de atribuição automática da isenção de IMT ao abrigo do artigo 7º 

do CIMT, de forma a haver um maior controlo desta atribuição preventivamente? 

Palácio de São Bento, 13 de novembro de 2018. 

 

As deputadas 

MARIA MANUEL ROLA (BE) 

MARIANA MORTÁGUA (BE) 


