REGISTO DE ENTRADA
N.º ______ Proc. ____________
Em _____/_____/20_____
ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
VISTORIA PARA DETERMINAÇÃO DO
CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO OU FRAÇÃO

O Func. ____________________
ESTADO

DE

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal
REQUERENTE
Nome/Firma _________________________________________________________________,
fiscal;

- pessoa coletiva n.º

- contribuinte

, residente/com sede _________________

__________________________________________________________, em ____________________________,
código postal

-

na qualidade de

- proprietário;

________________________________, telefone _______________,
- comproprietário;

- usufrutuário;

- ____________________; do

prédio sito _________________________________________________________________________________,
em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.
OBJETO DO PEDIDO
O/A Requerente acima identificado(a) vem requerer a V.Ex.ª, no âmbito da Estratégia de Reabilitação Urbana
da ARU de

- Alcácer do Sal;

- Torrão, nos termos do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro,

alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto, a vistoria

- prévia;

- após a conclusão

das obras, para avaliação do estado de conservação do edifício / fração, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alcácer do Sal sob o n.º ___________________________________, e inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de_______________________________________________, sob o artigo
_________________, sito em _________________________________________________________________,
do Município de Alcácer do Sal.
A determinação do nível de conservação do prédio urbano ou fração autónoma é realizada através do
preenchimento da ficha de avaliação publicada na portaria nº 1192-B/2006, de 3 de novembro, com as
necessárias adaptações, de acordo com os critérios de avaliação publicados no mesmo diploma.
ARTIGO 71.º DO ESTATUTO DOS BENEFICIOS FISCAIS (EBF) – INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA
22 - Para efeitos do presente artigo, considera-se:
a) 'Ações de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de
segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes
incorporadas no seu logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a
permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de
conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;
b) 'Área de reabilitação urbana' a área territorialmente delimitada, compreendendo espaços urbanos caracterizados pela
insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanísticas, dos equipamentos sociais,
das áreas livres e espaços verdes, podendo abranger designadamente áreas e centros históricos, zonas de proteção
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de imóveis classificados ou em vias de classificação, nos termos da Lei de Bases do Património Cultural, áreas urbanas
degradadas ou zonas urbanas consolidadas;
c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos do disposto no NRAU e no
Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de Agosto, para efeito de atualização faseada das rendas ou, quando não seja o caso,
classificado pelos competentes serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, com referência aos níveis de
conservação constantes do quadro do artigo 33.º do NRAU.
23 - A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da câmara municipal ou de
outra entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da localização do imóvel,
incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de reabilitação.

ANTECEDENTES
- Não existem processos de antecedentes na Câmara Municipal, para o local em questão;
- Pedido de Informação Prévia _____________________;
- Licença / Comunicação Prévia ____________________;
- Obras isentas de controlo prévio municipal ____________________;
- Outro ________________________________________;
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Para o efeito, juntam-se os seguintes elementos:
- Planta de localização;

- Cópia da caderneta predial;

- Cópia da certidão de teor;

- Outros:

______________________________________________________________.
ASSINATURA
O/A subscritor(a), sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à
verdade.
Declara ainda tomar conhecimento que o não cumprimento dos prazos e condicionantes previstos no
processo poderá implicar a revogação da decisão de isenção / redução e o pagamento das taxas devidas.
Pede deferimento,

O/A Requerente

_____ de ______________________ de 20_____

____________________________________

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O Func. __________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS
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