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FICHA DOUTRINÁRIA 

Diploma:  CIVA  

Artigo: Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA. 

Assunto:  Taxa – Obra de construção sobre um prédio. 

Processo: nº 728, por despacho de 2010-06-16, do SDG do IVA, por delegação do 
Director Geral dos Impostos. 

Conteúdo:  Tendo por referência o pedido de informação vinculativa solicitada, ao abrigo 
do art° 68° da Lei Geral Tributária (LGT), por « ….A…», presta-se a 
seguinte informação. 

1.  A Requerente, vem solicitar informação vinculativa, sobre "a taxa de IVA 
aplicável à obra de reabilitação urbana em curso que, (…) deverá ser de 5%, 
nos termos legais ", tendo em consideração que:  

1.1. "A ora Requerente encontra-se a executar obras de construção sobre 
o prédio sito nas Escolas ..…." 

 1.2. "Estas obras encontram-se devidamente licenciadas, conforme cópia 
do Alvará de Obras de Construção n.º 438/EO/2009, emitido pela Direcção 
Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, Unidade de projecto da 
Alfama em 16 de Setembro de 2009, …"  

2.  Na sua actual redacção - conferida pelo art.º 76.º da Lei nº 64-A/2008, 
de 31 de Dezembro - a verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA permite, a 
aplicação da taxa reduzida de IVA às "empreitadas de reabilitação urbana, tal 
com definida em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de 
recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades 
de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no âmbito 
de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse 
público nacional."  

3.  Consultada a Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, 
fomos informados que a Área Critica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística - ACRRU, da zona de Mouraria e Alfama veio, ao longo do tempo 
a ser delimitada pelos:  

• Decreto Regulamentar n.º 61/1986, de 3 de Novembro;  

• Decreto Regulamentar n.º 6/1992, de 18 de Abril - 1º alargamento;  

• Decreto Regulamentar n.º 35/1997, de 24 de Setembro - 2º 
alargamento. 

4. As obras de reabilitação urbana, em curso e em execução pela 
REQUERENTE, encontrar-se-ão enquadradas na verba 2.23 da Lista I anexa 
ao CIVA, se "o prédio sito nas Escolas ……", estiver implantado nas "áreas de 
reabilitação urbana (…) delimitadas nos termos legais", ou seja, se o prédio 
se encontrar dentro das zonas definidas nas plantas anexas aos Decretos 
Regulamentares supra citados.  

5.  Encontrando-se o prédio dentro das zonas definidas, deve, ao valor da 
empreitada, acrescer IVA à taxa reduzida, ao abrigo da citada verba, em 
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conjugação com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA. 

 
 


