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Por Vítor Machado, jurista da Lumbrales & Associados 
No arrendamento urbano, a actualização das rendas é matéria controversa, já que a 
visão dos intervenientes, proprietário e inclino, divergem, como seria de esperar. 
 
 
� 
Com a publicação da Lei nº 6/2006 de 27/2, que aprovou o Novo Regime do 
Arrendamento Urbano (NRAU), veio a ser estabelecido um regime especial de 
actualização das rendas antigas, considerando-se como integradas nesse conceito, as 
rendas provenientes de contractos de arrendamento habitacional celebrados antes 
de 19/11/90, data da entrada em vigor do Regime do Arrendamento Urbano (RAU), 

e as provenientes de contratos de arrendamento comercial celebrados antes de 5/10/95, data da entrada 
em vigor do Decreto Lei nº 257/95 de 30/9. 
 
Iremos aqui aflorar um ponto que nos parece ser importante, tanto mais que, poderá trazer aos 
proprietários um aumento de despesas sem o retorno que desejam, trata-se do impulso para a apurar do 
valor patrimonial tributário nos termos do artigo 38 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. 
 
Determina o NRAU que o valor da renda actualizada tem como base o valor do locado e que este é 
encontrado através do produto do valor da avaliação realizada nos termos do artigo 38 e seguintes do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), realizada há menos de três anos, multiplicado pelo 
coeficiente de conservação previsto no artigo 33 do mesmo NRAU. 
 
É pois absolutamente necessário que o imóvel locado tenha sido avaliado nos termos do CIMI pelo menos há 
três anos, caso contrário, deverá o proprietário promover essa avaliação através de pedido elaborado em 
declaração modelo 1 de IMI a entregar no Serviço de Finanças respectivo, para que através dos mecanismos 
de avaliação se apure o valor patrimonial a incluir na formula de onde resultará o valor do locado e assim 
poder calcular a renda actualizada. 
 
Devem os proprietários ter em atenção que, havendo necessidade de apresentar essa declaração, na mesma 
deverão fazer constar que se trata de um pedido para efeitos do NRAU, e esta deve acompanhar a 
declaração modelo único aprovado pela Portaria nº 1192-A/2006 de 3 de Novembro. Se assim não o fizerem 
a avaliação produzirá efeitos logo que se torne definitiva, com o cálculo do IMI sobre a totalidade do valor 
patrimonial, sem que seja tida em conta a actualização faseada do mesmo. 
 
Se as declarações forem entregues, com a menção de avaliação para efeitos do NRAU, o valor patrimonial 
apurado será actualizado na matriz predial, de forma faseada nos mesmos moldes da actualização da 
renda. Ficam assim salvaguardados os interesses do proprietário que terá o acréscimo do encargo do IMI na 
mesma proporção do benefício do aumento da renda do imóvel. 
 
Resta acrescentar que actualmente os valores patrimoniais apurados face às avaliações para efeitos do 
NRAU, não são inscritos na matriz predial, ficando a aguardar " produção de efeitos ", já que existe 
incapacidade informática para concretizar o averbamento faseado. 
 
Convém ainda referir que, vários proprietários optaram por solicitar a avaliação em causa, apresentando 
declarações modelo 1 de IMI, logo que foi publicada a Lei nº 6/2006 de 27/2, não tendo em atenção que a 
mesmo iria entrar em vigor apenas em 28/6/06, o que motivou uma avaliação como sendo a primeira nos 
termos do IMI, com a inclusão do valor patrimonial para calculo do mesmo imposto, vendo assim a 
tributação ser feita de forma global e não faseada como seria, caso a avaliação fosse solicitada na vigência 
da Lei 6/2006 e nos moldes anteriormente referidos. 
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