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ASSUNTO: Parecer do Instituto da llabitagio e da

Estrat6gico de Reabilitagflo Urbana
Urbana (ARU) de Santo Tirso

Data
2010812015

Reabilitagio Urbana sobre o Programa
(PERU) para a Area de Reabilitagflo

Em resposta ao pedido de parecer rececionado na Diregdo de Gestdo do Norte do IHRU com o no

illgyt em 2015-08-12, relativo ao PERU mencionado em epigrafe, que enquadra a Operagdo de

Reabilitag6o Urbana (ORU) Sistem6tica a desenvolver na ARU de Santo Tirso, anexa-se o

parecer dlste Instituto, de acordo com o disposto no no 3 do Art'' 17'do Decreto-Lein" 30712009,

de 23 de Outubro, com a redag6o dada pela Lei no 3212012, de 1 4 de Agosto'

Aproveitamos a oportunidade para manifestar a inteira disponibilidade deste Instituto para prestar

os esclarecimentos que eventualmente considerem necessiirios no Ambito da reabilitagdo urbana.
a

Com os melhores cumprimentos, d '€v-h &* fe*\

)/) \r/
I Sede: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 5 - 1099-019 LISBOA

Delegagio: Rua D. Manuel I1,296 - 6' - 4050-344 PORTO
E-mail: ihru@ihnr.pt http://www.portaldahabitacao.pt

Telefone: 217 231 500 Fax:217 260729
Telefone: 226 079 670 Fax:226 079 679
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A C6mara Municipal de Santo Tirso, conforme o previsto no no 3 do Arto 170 do Decreto-Lei n0

307/2009 de 23 de Outubro, com a redagSo dada pela Lei no 3212012,de 14 de Agosto, que estabelece

o Regime Juridico da Reabilitag6o Urbana, remeteu ao Instituto da Habitagio e da Reabilitagdo Urbana

(IHRU) a proposta de Programa Estrat6gico de Reabilitagio Urbana, que deu entrada na DiregSo de

Gestdo do Norte do IHRU com o n0 611922 em 12-08-2015'

O documento agora apresentado estabelece o Programa Estrat6gico de Reabilitag6o Urbana (PERU),

para a execugdo de uma Operagdo de Reabilitagdo Urbana Sistem6tica, atrav6s de uma "interveng6o

integrada de reabilitagflo urbana dirigida i reabilitag6o do edificado e i qualificagio das infraestruturas,

dos equipamentos e dos espagos verdes e urbanos de utilizagSo coletiva, visando a requalificaqdo e

revitalizag6o do tecido urbano, associada a um programa de investimento p0blico'"

O projecto para a execugdo da Operagdo de Reabilitagdo Urbana agora em aprego pelo IHRU

mereceu a aprovagao do executivo camar6rio em reunido de Cdmara realizada a 30 de Julho de 2015,

em que se deliberou proceder i abertura do periodo de discussSo publica pelo periodo de 30 dias'

Considerando que este documento se alicerga num diagnostico rigoroso da 6rea de intervengdo, onde

de forma bastante clara fundamenta a delimitaEso de uma Area de Reabilitagdo Urbana sujeita a uma

Operagdo de Reabilitagao Urbana Sistemitica, de acordo com os elementos instrut6rios como disposto

no no 2 do Arto 330 do Decreto-Lei no 307/2009, de 23 de Outubro com a redaEdo dada pela Lei no

3212012, de 14 de Agosto, nomeadamente:

o Apresentando as opg6es estrat6gicas de reabilitagio e de revitalizagdo para a ARU,

agrupadas em dez 6reas tem6ticas que ser6o articuladas com as grandes op96es do

Municipio, traduzindo-se a implementagdo destas opg6es estrat6gicas num conjunto de a96es

a desenvolver pela Cdmara Municipal e por agentes privados;

o Estabelecendo como prazo de execugio da OperagSo de Reabilitagdo Urbana 15 anos,

sendo o m6ximo permitido;

o ldentificando como entidade gestora o Municipio de Santo Tirso;

o Definindo as prioridades e estabelecendo o programa da operagio de reabilitagio

urbana, identificando as ag6es estruturantes de reabilitagdo urbana a desenvolver no Ambito

desta ORU quer ao nivel do espago edificado, quer ao nivel de infraestruturas urbanas e de

equipamentos, na sua maioria de iniciativa p0blica;
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Determinando o modelo de gestio da ARU e de execugao da respetiva ORU, que prev€ a

execugSo direta pela entidade gestora no que se refere ds a96es no espago urbano' nas

infraestruturas e equipamentos de utilizagSo coletiva, podendo ainda, no dmbito das iniciativas

de reabilitag6o urbana de edificios e equipamentos situados na ARU desenvolvidas por

particulares, formalizar-se parcerias entre a entidade gestora e entidades privadas no sentido

de concretizar algumas operagdes;

Apresentando um quadro de apoios e incentivos ds ag6es de reabilitagSo executadas

pelos propriet6rios e demais titulares de outros direitos, onus e encargos sobre os edificios ou

fraE6es, incentivos de natureza fiscal associados aos impostos municipais sobre o patrimonio,

conforme previsto no Estatuto dos Beneficios Fiscais, isentando do pagamento de lMl por um

periodo de cinco anos, prorrog6vel por um periodo adicional de outros cinco, como definido

no no 7 de artigo 710 do EBF, os pr6dios urbanos objeto de ag6es de reabilitagdo localizados

na ARU, e isentando ainda do pagamento do IMT as aquisig6es de predio urbano ou de fra96o

autonoma de predio urbano destinado exclusivamente a habitagio pr6pria e permanente, na

primeira transmissdo onerosa do pr6dio reabilitado, quando localizado na ARU;

Definindo o programa de investimento e de financiamento da ORU atrav6s da estimativa

dos custos totais de cada um dos projetos e ag6es a implementar, identificando sempre que

possivel as principais fontes de financiamento do investimento p0blico;

Tendo em considerag6o a coerQncia da proposta apresentada para o Programa Estrat6gico de

Reabilitagao Urbana de Santo Tirso, o IHRU nada tem a opor d realizagao da respetiva Operagao de

ReabilitagSo Urbana para a Area de Reabilitaqdo Urbana de santo Tirso

por rjltimo solicita-se i Cflmara Municipal o envio ao IHRU, por meios eletronicos, de copia do Aviso

publicado na 2' s6rie do Diirio da Republica com a publicitagao do ato de aprovaqio da OperaEdo de

Reabilitagio Urbana pela Assembleia Municipal.

Porto, 19 de Agosto de 2015


