
 

 
N/REF. 39/07     Angra do Heroísmo, Julho de 2007 

 
Assunto: REVALIDAÇÃO DOS ALVARÁS/TÍTULOS DE REGISTO 

 

Exmo.(s) Associado(s), 

 

Informa-se V./Exa.(s), que as empresas de construção detentoras de alvarás de construção 

civil, devem proceder à actualização anual da documentação junto do Instituto da 

Construção e do Imobiliário, I.P. (InCI, I.P.), anteriormente denominado IMOPPI, conforme 

determina o artigo 19.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, com o 

objectivo de permitir ao mencionado instituto verificar se se encontram satisfeitas as 

condições mínimas de permanência para a revalidação dos respectivos alvarás para o ano 

de 2008. 

 

Deste modo, a actualização anual da documentação consiste na entrega dos documentos 

indicados no quadro abaixo apresentado, até ao dia 28 de Setembro de 2007. Os 

documentos dizem respeito ao balanço e demonstração de resultados referentes ao ano de 

2006, e devem ser apresentados como se indica no quadro abaixo, depois de validados pela 

Administração Fiscal. 

 

As empresas que não cumpram este prazo limite de entrega no InCI, poderão ainda fazê-

lo, mediante o pagamento da taxa agravada, até 31 de Dezembro de 2007. 

 

A não entrega daqueles documentos, conforme o quadro abaixo apresentado, e dentro dos 

prazos indicados, implica a não revalidação do alvará o que equivale ao cancelamento de 

todas as suas habilitações. 

 

No procedimentos da revalidação, as habilitações para as quais se verifique que a empresa 

não reúne as condições mínimas exigidas para a classificação detida, são automaticamente 

reclassificadas ou canceladas. 

 

As empresas que tenham obtido alvará, pela primeira vez, a partir de Outubro de 2006 – 

alvará com número igual ou superior a 54950 – estão dispensadas da apresentação 

destes documentos, devendo no entanto serem detentoras do quadro técnico exigido e 

proceder ao pagamento da guia referente à taxa de revalidação que lhes será enviada. 

 



 

 

 

 

 

Os detentores do título de registo, que esteja prestes a caducar e que queiram proceder à 

revalidação, devem juntar nova documentação no prazo mínimo de 60 dias, antes da 

data do termo da sua validade. 

 

REVALIDAÇÃO DE ALVARÁS PARA 2008 

 

Documentos a apresentar 
-dados relativos a 2006- 

Sociedades 
 

• Anexo A da Declaração Anual do IRC. 
 

Empresários em Nome Individual 
(Regime de Contabilidade Organizada) 

 
• Anexo I da Declaração Anual do IRS 

 
Empresário em Nome Individual 

(Regime Simplificado) 
(só aplicável a Alvará de classe 1) 

 
• Anexo B do Modelo 3 de IRS 
• Modelo 10 de IRS – IRC – Rendimentos e Retenções  

 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

A Direcção. 


