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ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2013 

Alterações dos prazos de pagamento do IMI (imposto Municipal 
sobre Imóveis) 

 

O prazo de pagamento do IMI por força do Orçamento do Estado para 2013 foi alterado. O 
artigo 120.º do CIMI passa a ter a seguinte redação: 

1 - O imposto dever ser pago: 

a) Em uma prestação, no mês de Abril, quando o seu montante seja igual ou inferior a 
250,00€; 

b) Em duas prestações, nos meses de Abril e Novembro, quando o seu montante seja 
superior a 250,00€ e igual ou inferior a 500,00€ 

c) Em três prestações, nos meses de Abril, Julho e Novembro, quando o seu montante 
seja superior a 500,00€. 

 

Portanto, o IMI passa a ter novos prazos para pagamento, conforme seguidamente se ilustra: 

Montante do Imposto (em €) Número de prestações Meses 

<= 250,00 1 Abril 
>250,00 e <=500,00 2 Abril e Novembro 

>500,00 3 Abril, Julho e Novembro 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

Para informação adicional, 

por favor contate: 
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A presente Newsletter foi elaborada pela Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria, Lda com fins exclusivamente 

informativos, não devendo ser entendida como forma de publicidade. A informação disponibilizada bem como as opiniões aqui 

expressas são de carácter geral e não substituem, em caso algum, o aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, 

não assumindo a Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e consultoria, Lda qualquer responsabilidade por danos que possam 

decorrer da utilização da referida informação. O acesso ao conteúdo desta Newsletter não implica a constituição de qualquer t ipo 

de vínculo ou relação entre técnico oficial de contas e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. A presente 

Newsletter é gratuita e a sua distribuição é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não 

expressamente autorizadas. Caso pretenda deixar de receber esta Newsletter, por favor envie um e-mail para o endereço 

marketing@fiscosegur.com.  
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