
 

 

N/Ref. 107/11                           Angra do Heroísmo, Julho de 2011 

 

Assunto: RREEVVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLVVAARRÁÁSS  PPAARRAA  22001122  

 

Caro Associado, 

 

Chamamos a atenção de V.Ex.a(s), que durante o mês de Julho, irá decorrer a revalidação dos 

alvarás para o ano de 2012, nos termos do art. 19.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de 

Janeiro, designadamente a apreciação do balanço e demonstração de resultados referentes ao 

último exercício, tal como tenha sido apresentado para o cumprimento das obrigações fiscais, 

de forma a verificar se a empresa mantém os requisitos mínimos de permanência na 

actividade. 

A revalidação para 2012 e na sequência do protocolo entre o INCI – Instituto da Construção e 

do Imobiliário, I.P., a Direcção Geral dos Impostos (DGCI) e a Direcção Geral de Informática 

Tributária e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros (DGITA), não é necessário, que as 

empresas apresentem junto do INCI a documentação financeira relativa ao ano de 2010. 

 

Assim, basta apenas que essa documentação seja entregue pelas empresas até dia 31 de 

Julho, junto da Administração Fiscal e seja por esta devidamente validada, não sendo 

necessário, como referido, enviar a documentação para o INCI. 

No caso de as empresas não procederem à entrega da referida documentação até ao dia 31 de 

Julho, poderão fazê-lo até ao dia 31 de Dezembro, sendo a revalidação do alvará sujeita ao 

pagamento de uma taxa agravada, conforme n.º 4 do art. 19.º. do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 

9 de Janeiro. 

A não entrega dos documentos necessários dentro dos prazos indicados impede a verificação 

das condições de permanência, implicando a não revalidação do alvará, ou seja o 

cancelamento de todas as habilitações da empresa, não podendo ser novamente requeridas 

após antes do dia 1 de Agosto seguinte. 

 



 

 

Para além do supra mencionado, chamamos a sua atenção que deve de ter em atenção que 

caso o INCI exija algum documento, este pede directamente à empresa, não o solicitando 

através de terceiros. 

Esteja atento à sua caixa de correio, poderá receber correspondência que não é remetida pelo 

INCI e à qual não é obrigado a responder! 

Para mais informações, por favor contactar o Departamento Jurídico desta Câmara do 

Comércio. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


