
 

 

 

NORMA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO 

NIP-23 

Revisão: A2 

Data: 03/03/2014 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL 
DA FIGUEIRA DA FOZ  

Proc. Nº: 

PEDIDO DE ISENÇÃO / DISPENSA / REDUÇÃO DE TAXAS 

 

Imp-01-2_A2 
 

Elaborado Aprovado Pág.1 de 1 
 

 

 

OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO  
Definir o modo de instruir o pedido de isenção / dispensa / redução de taxas, ao abrigo do artigo 30.º do Regulamento 
Urbanístico. 
 
Elementos a apresentar para todos os pedidos: 

 □ Requerimento – Mod. 16; 

 □  Fotocópia do(s) cartão(ões) de cidadão ou de pessoa coletiva. 

 

Elementos complementares a apresentar para: 
 

Isenções do n.º 1 do artigo 29.º do RU 
 

Alínea a)  □ Indicação do preceito legal ao abrigo do qual beneficiou de isenção. 

 

Alínea b)  □ Estatuto de empresa e cópia do protocolo com o Município, quando existente. 

 

Alínea c)  □ Atestado médico comprovativo do grau de incapacidade física que impõe a eliminação de barreiras arquitetónicas. 

 

Alínea d)  □  Comprovativo da impossibilidade de colocação de rampa no interior ou no logradouro da edificação particular. 

 

Alínea e) (Só a componente variável da taxa pela emissão do Alvará de Utilização)  

                 □ Classificação A+ no sistema de edificação energética e na qualidade do ar dos edifícios (SCE); 

  □ Certificação de sustentabilidade da construção no sistema de avaliação e reconhecimento voluntário da   

construção sustentável e do ambiente. 

 

 Dispensas previstas no n.º 2 do artigo 29.º do RU (Só TMU) 
 

Alínea a)  □ Cópia dos Estatutos. 

Alínea b)  □ Declaração em como se trata de transferência de atividade industrial e/ou de armazenagem existente em áreas 

residenciais, com evidentes impactos ambientais negativos, para as zonas industriais empresariais previstas nos PMOT´s (a 
confirmar pelo gestor). 

Alínea c)  □ Memória descritiva que justifique a dimensão, postos de trabalho a criar, grau de desenvolvimento económico do 

concelho e sustentabilidade ambiental (a analisar pelo gestor). 

  

 Dispensas previstas no n.º 3 do artigo 29.º do RU (Total ou parcial) 

□ Comprovativo de entrega do pedido de confirmação de insuficiência económica junto do DEAS. 

 □ Declaração em como se compromete a utilizar o prédio para uso exclusivo de habitação por um período mínimo 

de 5 anos. 

 

 Reduções 50% previstas no n.º 4 do artigo 29.º do RU 
 

Alínea b) □ Documento que comprove que o empreendimento a instalar tem especial interesse municipal, para a sua 

dimensão, indicando o número de postos de trabalho a criar, o grau de contribuição para o desenvolvimento económico do 
concelho e sustentabilidade ambiental.  
 

 

Responsável pelo preenchimento _______________________________________  Data ______ / ____ / ____ 


