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Exm". Senhora
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Excelencia A Presidente da
Assembleia da Republica
Palacio de S. Bento
1249-068 LISBOA

1 D.OuT. 2011

"Proposta de Lei 24IXIIIl - procede a alteracao ao Decreto-Lei n°.
307/2009, de 23 de Outubro, que estabelece 0 regime juridico da reabtlltacao
urbana, e ao C6digo Civil".

Relativamente ao assunto referenciado em epigrafe, a que se reporta 0
oficio de V. Ex". de 6 de Outubro do corrente ano, encarrega-me Sua
Excelencia 0 Presidente do Govemo de transcrever 0 teor do despacho exarado
nomesmo:

"l-Ao Senhor Secretario Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
para responder directamente.

2- Transcreva-se este despacho a Remetente".
Em oficio desta mesma data e dado cumprimento ao determinado no

despacho acabado de transcrev r.
Com os melhores c imentos.
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SECCAO EXPEDIENTE

ASSUNTO:"Parecer Sobre Proposta de Lei 24/XII/l - Procede a Alterac;co ao

Decreto-Lei n.? 307/2009, de 23 de Outubro, que Estabelece 0 Regime Juridico da

Reabilitac;co Urbana e ao C6digo Civil"

Relativamente ao assunto identificado em epigrafe, e em resposta ao oficio de Vossa

Excelencia de 6 de Outubro de 2011, cumpre-nos, na sequencia do despacho de Sua

Excelencio 0 Presidente do Governo Regional da Regiao Autonorno da Madeira, e de

acordo com 0 disposto no n.?2 do ort.?229.°da Consfltolcoo da Republica Portuguesa e do

ort," 142.°do Regimento da Assembleia da Republica, transmitira V. Exca. que, analisada a

"Proposta de Lei 24/XII/1 - Procede a Alterccco ao Decreta-Lei n." 307/2009, de 23 de

Outubro, que Estabelece 0 Regime Juridico do Reobfltocco Urbana e 00 Codiqo Civil",

temos a tecer asseguintesconslderocoes:

A exposlcco dos motives parece-nos perfeitamente consentcneo com a atuol

visco em termos de politico de ordenamento do terrltorlo e, vem no linha de outras

iniciativas regulamentares (ex: lsencoes e sirnplltlcocoes de procedimentos no ambito do

regime juridico de eolficocco e urbcnlzccoo) que tern por objetivo simplificar, clarificar e

agilizar a relccco entre a odrnlnistrocoo e 0 cldcdoo. assim como simplificar 0 processo

de decisoo dentro do propria odrninisfrocoo. facilitando por um 10do e responsabilizando

par outro.

Agilizar e simplificar e. pols. a palavra de ordem, acautelando a legalidade dos

autos e a defesa do superior interesse publico.
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SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAlS

Efetivamente, ap6s um periodo de explosoo demoqrofico. exponsco do malha

urbana, ensombrado por especulocoo lmoblliorlo. desrequlocoo. descoroterizocoo,

exodo dos nucleos hist6ricos, deqrodocoo urbana, entramos num novo cicio de

consolldocco do malha urbana, do sua requolificocco. do dotocoo de mais e melhores

espocos verdes e equipamentos coletivos e do recuperocoo e requolltlcccco dos

ediffcios existentes.

Com a olterocco em dlscussoo. pretende-se simplificar os procedimentos

administrativos para obras de renovccco. os requisitos de seguranc;:a,a outorizocoo para

usa e formalidades necessorlos para implantar inovocoes que beneficiam e melhoram a

qualidade do edificio e 0 seu valor.

Por outro lado, pretende-se tornbern padronizar as regras que determinam 0 nivel

do estado de conservccco das propriedades e as condlcoes para a demolicoo de

edificios em ruinas.

No essencial, 0 regime juridico em opreco ire permitir 005 municipios a tomada de

medidas concretas e objetivas tendo em vista a reobiiltocoo urbana de determinadas

areas ou ediffcios e assegurar assim melhor qualidade de vida nos centres urbanos que

carec;:am dessasmedidas.

Assim, por todas as rozoes supra aduzidas, faz todo 0 sentido que a teqislccco

venha suportar de forma eficaz estes novos designios.

Com os melhores cumprimentos,

o Chefe de Gabinete

(Jose Miguel Silva Branco)
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