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SERÁ QUE O MEU 
MUNICÍPIO ME DÁ 
DESCONTO 

SABIA QUE 
O IMI ESTÁ 

MAIS BAIXO?

A diminuição da taxa do IMI de 0,45% 
para 0,375% representa uma quebra de 
receita para a Câmara de Santo Tirso 
de 1,4 milhões de euros por ano. Feito o 
cálculo, considerou-se que esta redução 
não colocaria em causa o equilíbrio 
financeiro da autarquia, continuando a 
haver margem para investimentos em 
obras e em medidas de caráter social. 
Defender uma diminuição maior do IMI 
seria uma prática populista e irresponsável, 
como aconteceu noutros municípios, que 
se veem obrigados a pagar taxas máximas 
de IMI, ao contrário do que sucede em 
Santo Tirso.

POR QUE RAZÃO 
A CÂMARA NÃO 
DESCE MAIS O IMI?

Apenas quem tem IRS a pagar 
é que pode beneficiar deste 
“desconto”, aplicado pela Câmara 
de Santo Tirso. A redução 
do imposto é feita de forma 
automática pela Autoridade 
Tributária.

COMO ME É DEVOLVIDO 
O DINHEIRO?

A taxa de IMI aplicada pelas Câmaras Municipais pode variar 
entre 0,3% e 0,45%. Compete a cada autarquia decidir. Ora, 
a Câmara de Santo Tirso decidiu, aplicar uma taxa de IMI de 
0,375%, ou seja, 17% inferior ao limite máximo legal. Além disso, 
a par desta redução, cada família tem descontos consoante o 
número de filhos: com um dependente a cargo, a redução fixa 
é de 20€; com dois, 40€; e com três ou mais, 70€. A medida 
representa um alívio médio de 30€ por agregado familiar.

O aumento da taxa de IMI em alguns casos fica a dever-se à avaliação 
dos prédios que foi feita pelos serviços tributários do Estado. Uma 
matéria que não está dependente da Câmara Municipal. É aconselhável 
que os contribuintes confiram se o valor atribuído à sua habitação é 
o correto e, em caso negativo, devem requerer a diminuição do IMI. 
Entretanto, o atual Orçamento do Estado já institui novas regras que 
vão beneficiar as famílias no que diz respeito ao pagamento do IMI.

FAMÍLIAS

QUERO MONTAR 
UMA EMPRESA. 

TENHO DIREITO 
A BENEFÍCIOS FISCAIS?

Nem só as famílias são abrangidas pela descida de impostos, 
em Santo Tirso. As empresas também. Para além de serem 
abrangidas pela redução do IMI, como acontece com os 
munícipes, as empresas com um volume anual de faturação 
inferior a 150 mil euros têm desconto na Derrama: em vez de 
uma taxa de 1,5%, a Câmara Municipal fixou-a nos 1,2%. Por sua 
vez, as empresas com um volume de negócios inferior a 40 

NO IRS?
Os Municípios têm direito, todos os anos, a uma comparticipação até 5% do IRS 
pago pela população do concelho. Em Santo Tirso, a Câmara decidiu, desde o 
final de 2013, beneficiar as famílias do concelho e aplicar uma taxa de 4,75%, ou 
seja, 5 % abaixo do valor máximo. Em 2016, dos 308 municípios do país, apenas 96 
manifestaram intenção de devolver parte dessa verba aos contribuintes, em cujo 
lote se inclui o Município de Santo Tirso. Aliás, Santo Tirso foi um dos três concelhos 
da Área Metropolitana do Porto que tomou esta decisão. Em três anos, a Câmara já 
abdicou de uma receita de IRS no valor de 300 mil euros a favor das famílias. 

FACILITADOR DE EMPREGO
Com um ano e meio de existência, o INVEST Santo Tirso – 
Gabinete de Dinamização Económica criado pela Câmara 
Municipal oferece um conjunto de incentivos fiscais às 
empresas, sendo uma ferramenta crucial em matéria de 
criação de emprego no concelho. Uma forma de incentivar a 
captação de investimento privado é baixar impostos, reduzir 
ou isentar tarifas e taxas.  Em três anos, o Município já abdicou 
de uma receita estimada em mais de nove milhões de euros, 
a favor de projetos empresariais que se instalaram em Santo 
Tirso.

POR QUE É QUE ALGUMAS PESSOAS 
PAGAM MAIS IMI AGORA, 

SE A CÂMARA BAIXOU A TAXA?

2013            2014            2015            2016            2017

TAXA

FAMÍLIA 1 FILHO

FAMÍLIA 2 FILHOS

FAMÍLIA 3 ou MAIS 
FILHOS

 0,4                0,375            0,375            0,375            0,375

--                             --                           --                  Menos 5%       Menos de 20€

--                             --                           --                  Menos 8%       Menos de 40€

--                             --                           --                  Menos 15%      Menos de 70€

EMPRESAS

mil euros ficam isentas do pagamento de qualquer montante, 
bem como aquelas que se instalem em Santo Tirso e criem, 
pelo menos, 5 novos postos de trabalho. O Município deixa 
assim de cobrar às empresas do concelho cerca de 200 
mil euros por ano de Derrama, a que se juntam isenções e 
reduções fiscais em resultado de novos investimentos feitos 
em Santo Tirso. A Câmara Municipal abdica de mais de 150 mil 
euros/ano de receita proveniente da cobrança deste imposto 
às empresas. Paralelamente, a Câmara de Santo Tirso tem 
declarado investimentos de “interesse municipal” os projetos 
de empresas que se estejam a instalar de novo no concelho, 
ou simplesmente a ampliar instalações. Com esse estatuto, 
estas empresas podem beneficiar de isenção ou redução de 
impostos (Derrama, IMI e IMT) e licenças municipais.

No terceiro trimestre de 2015, a taxa de desemprego do 
concelho caiu 20%, comparativamente com o mesmo período 
de 2014, segundo o relatório “Norte Conjuntura”. Já em 
abril deste ano, os dados oficiais do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional indicavam que havia menos 2141 
desempregados inscritos, o que, comparativamente com 2012, 
significa uma acentuada descida de 32%. Só no ano passado, 
o valor das exportações das empresas do município atingiu os 
540 milhões de euros.

INVEST SANTO TIRSO


