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1. INTRODUÇÃO 

O objectivo é definir os requisitos e condições para a realização dos trabalhos de avaliação 

imobiliária, a contratar pela Câmara Municipal de Lisboa, concretamente pela unidade 

orgânica responsável a DMGP – Direcção Municipal de Gestão Patrimonial. 

São fixados os requisitos de credenciação dos peritos avaliadores, com a demonstração da 

experiência profissional, capacidade técnica e certificações junto das entidades supervisoras 

competentes. 

Por outro lado, são estabelecidas as condições pelas quais os peritos avaliadores se 

vinculam na contratação do trabalho no que se refere a honorários, prazos e requisitos 

específicos da execução do trabalho. 

Com esta definição de condições, forma-se uma Bolsa de Avaliadores Imobiliários 

composta por entidades que se habilitem a ser contratados para a prestação de serviços de 

avaliação imobiliária. 

 

 

2. REQUISITOS 

2.1. ÂMBITO 

Dada a importância dos processos de avaliação imobiliária para a Câmara Municipal de 

Lisboa, mormente nas operações de aquisição e venda de património, tornar-se 

fundamental impor-se a necessidade de um grande rigor, credibilidade técnica, idoneidade e 

transparência nestes processos.  

Assim, foram definidos, critérios exigentes relativamente à qualificação dos avaliadores, às 

garantias de idoneidade, ausência de incompatibilidades e responsabilidade civil do que os 

requeridos pela regulamentação geral, e que se explicitam seguidamente 

 

Os trabalhos a desenvolver consistem na avaliação imobiliária dos imóveis a listar que 

incluem os activos tangíveis imobiliários compreendendo terrenos, edifícios, infra-
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estruturas, melhoramentos ou beneficiações nos terrenos e edifícios, e equipamentos com 

caracter permanente e indissociável dos edifícios. 

 

Ficam excluídos qualquer trabalho de avaliação de bens móveis tais como; equipamentos 

móveis, obras de arte, empresas, ou ativos intangíveis. 

 

2.2. CERTIFICAÇÃO 

Podem candidatar-se peritos avaliadores certificados, sejam pessoas singulares ou pessoas 

colectivas, certificados pelas entidades reconhecidas nesse domínio. 

 

Assim, constituirá condição de admissão da candidatura a certificação actualizada nas 

seguintes entidades, e cumulativamente: 

 

OBRIGATÓRIO 

 CMVM – Comissão de Mercado de valores Mobiliários 

 

 

COMPLEMENTAR 

Podem ainda apresentar o reconhecimento obtido junto de outras entidades que certificam 

ou reconhecem peritos avaliadores, como é o caso de: 

 RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors 

 THEGoVA – The European Group of Valuers Associations 

 Autoridade Tributária e Aduaneira 

 Ministério da Justiça 

 Associações do sector, concretamente ANAI – Associação Nacional de Avaliadores 

Imobiliários; APAE – Associação Portuguesa dos Peritos Avaliadores de Engenharia; 

ASAVAL – Associação Profissional das Sociedades de Avaliação 

 

Os peritos avaliadores devem ainda apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil 

especifica para a actividade de avaliação imobiliária. 
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2.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Atendendo à elevada responsabilidade das operações a concretizar pelo Município, será 

exigida experiência profissional relevante a ser atestada através da apresentação de: 

 

 Currículo Vitae no caso de avaliador individual 

 Currículo da empresa, e Currículo Vitae dos principais responsáveis técnicos da 

empresa 

 O perito avaliador de imóveis deverá exercer a actividade profissional de avaliador há 

pelo menos três anos 

 Deter experiência e conhecimento do tipo e categoria do imóvel a avaliar 

 

 

2.4. OUTROS REQUISITOS 

 

As empresas de avaliação ou peritos avaliadores em nome individual, que integrarem a 

Bolsa de Avaliadores, devem preencher ainda os seguintes requisitos: 

 

 Montante global anual dos imóveis avaliados (deverá ser superior a 10.000.000,00€ 

- dez milhões de euros) 

 Volume da facturação de serviços de avaliação imobiliária 

- para empresa superior a 30.000 €/ano (trinta mil euros anuais) 

- para perito em nome individual superior a 15.000 €/ano (quinze mil euros anuais) 

 Todas as avaliações que venham a ser realizadas no âmbito desta prestação de 

serviços terão de ser feitas e assinadas por um desses peritos, seja individualmente 

ou em co-autoria. 

 A substituição de peritos avaliadores responsáveis pela empresas terá de ser 

solicitada e aprovada pela CML e os novos peritos avaliadores estarão sujeitos às 

mesmas condições de qualificação profissional, reservando-se a CML no direito de 

aceitar ou não tais substituições. 

 Lista com principais clientes (que não exijam sigilo) 

 Número de peritos avaliadores certificados 

 Áreas de intervenção geográfica 
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O currículo será objecto de apreciação, obtendo condições de admissão à Bolsa de 

Avaliadores a demonstração da capacidade de execução técnica de trabalhos de avaliação, 

com características similares ou equivalentes em dimensão e responsabilidade às operações 

usualmente concretizadas pela CML. 

 

 

2.5. INCOMPATIBILIDADES 

 

A independência e ausência de incompatibilidades para o exercício das funções de avaliação 

no âmbito devem ser garantidas, mediante a apresentação, tanto pelas empresas como 

pelos peritos avaliadores que venham a realizar exercícios de avaliação o Município no 

âmbito desta bolsa, de uma declaração de ausência de incompatibilidades assinada. 

 

 

 

2.6. LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

Na realização dos trabalhos de avaliação serão respeitadas as normas internacionais 

universalmente reconhecidas e aceites, os regulamentos de algumas entidades nacionais que 

recorrem aos serviços de avaliação imobiliária, e ainda os códigos legais, que contêm 

métodos de cálculo próprios para finalidades específicas. 

A nível internacional dever-se-ão ter como referência as normas seguidamente 

identificadas, da responsabilidade de organizações profissionais de relevância no setor 

imobiliário, sem prevalência de nenhuma delas sobre as demais: 

European Valuation Standards, emitida pela THEGoVA – The European Group 

of Valuers´ Associations; 

RedBook, emitida pela RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors; 

International Valuation Standards, emitida pela IVSC – International Valuation 

Standards Committee. 

Todas as normas de avaliação supra enunciadas apontam para a aplicação das normas 

internacionais de contabilidade para efeitos de relato financeiro (v.g. IAS 16, IAS 40, IFRS 
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5 e IFRS 13), nomeadamente para os imóveis que sejam avaliados ao justo valor, sendo a 

IFRS 13 (Fair value measurement) a referência na avaliação dos imóveis para efeitos de 

relato financeiro.  

A IFRS 13 foi adotada pela União Europeia a partir de 1 de janeiro de 2013, sendo de 

aplicação obrigatória para as instituições de crédito e empresas de seguros. A sua utilização 

é recomendada porque vantajosa, na medida de uma norma de avaliação ao justo valor 

reconhecida internacionalmente. 

Neste sentido, aquando da avaliação de um imóvel pelo “justo valor” para efeitos de relato 

financeiro, deverá ser seguido um dos seguintes métodos de avaliação apresentados na 

IFRS 13: (i) market approach; (ii) cost aproach; (iii) income approach. 

Relativamente ao normativo nacional, a referência principal é a Lei n.º 153/2015 de 14 de 

setembro, que regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis 

que prestem serviços a entidades do sistema financeiro da área bancária, mobiliária, 

seguradora e resseguradora e dos fundos de pensões, referidos como «peritos avaliadores 

de imóveis». 

Esta Lei representa um avanço em relação ao normativo nacional que imperou durante 

muitos anos, que consiste na regulamentação da CMVM – Comissão de Mercado de 

Valores Mobiliários, a aplicar para os Fundos de Investimento Imobiliário, concretamente 

o regulamento nº 8/2002, (com as alterações introduzidas pelos Regulamentos da CMVM 

n.º 1/2005 e n. º 7/2007) e republicado pelo Regulamento da CMVM n.º 7/2007), 

contendo as regras a adotar nas avaliações imobiliárias e na certificação dos peritos 

avaliadores. 

Relativamente aos aspetos éticos e deontológicos da profissão de avaliador, importa ter 

presente os estatutos das 3 (três) principais associações de avaliadores, que norteiam a 

atividade de perito avaliador, e são detentoras de larga experiência da realidade transversal 

neste domínio, além das regras constantes da já referida Lei n.º 153/2015 de 14 de 

Setembro. 

 

Finalmente refere-se que em casos específicos de imóveis ou de direitos sobre os bens 

imóveis, são aplicáveis os códigos legais, de que constituem exemplo, o código das 

expropriações, o código do IMI, o SNC – Sistema de Normalização Contabilística e o 

Regime de Arrendamento Urbano. 
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Normas internacionais 

RICS | Manual do Royal Institution of Chartered Surveyors do 

Reino Unido (RICS) 

IVSC | Normas do Internacional Valuations Standards Comitee 

(IVS) 

IFRS | International Financial Reporting Standards (IAS) 

 

Regulamentos de 

entidades nacionais de 

supervisão e 

associativas 

Lei n.º 153/2015 de 14 de setembro, que regula o acesso e o 

exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis que 

prestem serviços a entidades do sistema financeiro da área 

bancária, mobiliária, seguradora e resseguradora e dos fundos de 

pensões, referidos como «peritos avaliadores de imóveis». 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários | Regulamentos 

da CMVM nº8/2002 (com as alterações introduzidas pelos 

Regulamentos da CMVM n.º 1/2005 e n. º 7/2007) – rege os 

critérios de Avaliações e Peritos de Avaliação de Imóveis de 

Fundos de Investimentos. 

Instituto Seguros de Portugal | Norma Regulamentar nº 16/99-

R. 

Estatutos das duas associações dos peritos avaliadores, a 

Associação Portuguesa de Avaliações de Engenharia e a 

Associação Nacional dos Avaliadores Imobiliários, no que se 

refere aos aspetos éticos e deontológicos da profissão. 

 

Códigos e legislação 

CIMI e CIMT | Decreto-Lei nº 287/2003 de 12 de Novembro. 

Código das Expropriações | Lei nº 56/2008 de 4 de Setembro, 

considerando a sua última atualização e republicação do diploma. 

SNC | Sistema de Normalização Contabilística, Decreto-Lei n.º 

158/2009 de 13 de Julho. 

NRAU – Regime Jurídico do Arrendamento Urbano,  Lei n.º 

31/2012 de 14 de Agosto. 

 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/15700/0441104452.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/15700/0441104452.pdf
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DMGP 

Os peritos avaliadores vinculam-se aos regulamentos específicos da CML/DMGP e 

respectivos manuais, que incluem (quando estiverem em vigor): 

 Regulamento do Património Imobiliário da CML 

 Manual das Boas Práticas da Avaliação Imobiliária da CML 

 Código de Ética da DMGP 

 

 

2.7. INCOMPATIBILIDADES 

Os peitos avaliadores estão sujeitos ao regime específico de incompatibilidades que consta 

na Lei n.º 153/2015 de 14 de Setembro e no Manual das Boas Práticas da Avaliação 

Imobiliária. 

 

 

3. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1. PRAZOS 

Os prazos gerais de entrega dos relatórios de avaliação serão: 

 10 dias seguidos após a recepção da confirmação da adjudicação do trabalho 

 8 dias para a apresentação da versão DRAFT para prévia apreciação e dois dias para a 

emissão do relatório definitivo 

 Podem justificar-se casos em que se venha a solicitar urgência, devendo nesses casos a 

apresentação do relatório ser realizada em 4 dias seguidos 

 

3.2. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO 

O relatório de avaliação constitui o documento fundamental do trabalho de avaliação 

imobiliária da propriedade, devendo ser elaborado de forma clara e objectiva, e 

fundamentar devidamente as opções do perito avaliador, em todos os passos da avaliação. 
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Os relatórios de avaliação deverão ser entregues em formato PDF, devidamente assinados 

pelo responsável técnico. 

A qualidade dos relatórios é a equivalente à apresentada como exemplo na fase da 

proposta, sendo fixados como conteúdos mínimos: 

Conteúdo 

No cumprimento das normas internacionais da avaliação, o 

relatório de avaliação deve conter toda a informação relevante, 

nomeadamente: 

a) Identificação do cliente; 

b) Identificação do(s) perito(s) avaliador(es), e nºs de registo 

ou de certificação; 

c) Definições e conceitos; 

d) Pressupostos, limitações e condicionante; 

e) Metodologias adotadas para estimar o valor de mercado, ou 

os valores em apreço, do imóvel, reportado à data de 

avaliação; 

f) Conceito de valor, finalidade da avaliação e descrição do 

direito sobre o imóvel que se encontra em avaliação; 

g) Identificação e caracterização do imóvel; 

h) Caracterização registo-cadastral do imóvel, através da 

Caderneta Predial, Certidão da Conservatória do Registo 

Predial e Planta Cadastral, que se pressupõem serem anexos 

ao pedido de avaliação, devendo as suas cópias, constar 

objetivamente do relatório; 

i) Aspetos jurídicos e legislação vigente a considerar na 

avaliação; 

j) Características construtivas, descrição de todos os aspetos 

técnicos da construção relevantes a ponderar na aplicação 

das metodologias de avaliação; 

k) Equipamentos fixos que integram o imóvel, e sua inclusão, 

ou não, no valor de avaliação; 

l) Estado de conservação, depreciação física e obsolescência 

funcional e económica; 
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m) Áreas e sua tipologia – bruta, útil, privativa, locável, ou 

outra, devidamente caracterizada; 

n) Localização; 

o) Tipo de ocupação, efetiva, potencial, legal; 

p) Envolvente urbanística e acessibilidades; 

q) Características do mercado imobiliário, na zona envolvente 

do imóvel, com apresentação detalhada da prospeção de 

mercado e respetivos ajustamentos na amostragem. 

r) Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em 

vigor para o local de implantação; 

s) Eventuais usos alternativos potenciais para o imóvel, e 

respectiva fundamentação de acordo com o principio da 

máxima e melhor utilização; 

t) Qualquer outro aspeto considerado relevante pelo perito 

avaliador, nomeadamente de incidência ambiental, 

observado durante a imprescindível vistoria ao imóvel, 

mesmo que não referenciado no pedido de avaliação, deve 

ser objeto de análise no relatório, especialmente se tiver 

influência na formação do valor do imóvel; 

u) O valor do imóvel, numérico e por extenso. 

Relativamente aos índices e conceitos de natureza urbanística a 

aplicar ao imóvel a avaliar, deve o perito avaliador, recorrer às 

definições e conceitos que constam no Regulamento do PDM de 

Lisboa e nas normas internacionais da avaliação.  

Elementos de 

responsabilização 

No final do relatório deve constar a data da sua elaboração, bem 

como a identificação do avaliador, através de assinatura legível. 

A apólice de seguro de responsabilidade civil, especifica para 

atividade de avaliação imobiliária, deverá ser apresentada na fase de 

concurso para contratação, devendo ser mantida atualizada. 

Requisitos éticos e compromisso formal de confidencialidade. 

Inspeção da 

propriedade 

Deve ser referenciada a data da inspeção da propriedade, e indicada 

alguma circunstância especial relacionada com essa diligência. 

Deverão ser tiradas fotografias, no mínimo de 4 (quatro) por cada 
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imóvel, revelando os aspetos fundamentais que tenham influência 

no seu valor. 

Formato de 

apresentação 

Os relatórios de avaliação deverão ser apresentados em ficheiro do 

tipo PDF em formato A4, devidamente assinados pelo responsável 

da entidade avaliadora, sendo entregues em papel, e encadernados 

quando as condições específicas da operação assim o requeiram. 

No sentido de contribuir para a proteção ambiental, os serviços da 

DMGP tentarão sempre privilegiar a versão em ficheiro “PDF”. 

Confidencialidade 

Constitui requisito fundamental, a manutenção de rigoroso sigilo 

sobre o trabalho, sobre a documentação e as informações de 

suporte, bem como sobre a sua finalidade, antes, durante e depois 

da execução do trabalho. 

Atualização 

Considera-se que uma avaliação está desatualizada, decorridos 18 

(dezoito) meses sobre a emissão do último relatório para o local, ou 

sempre que as condições físicas, urbanísticas ou de mercado 

sofrerem alteração significativa. 

Validação do 

relatório 

Validação do relatório por parte da DMGP, por parte de perito 

qualificado desta Direção Municipal. 

Existindo aspetos que carecem de fundamentação, por ser 

insuficiente, ou contraditória, os serviços da DMGP notificam o 

perito para completar ou corrigir, no prazo máximo de 2 (dois) dias. 

Em casos singulares de especial complexidade, podem os serviços 

da DMGP ou da CML, solicitar a formação de uma comissão 

independente que aprecie e valide o trabalho de avaliação, sendo 

desse facto dado conhecimento prévio ao avaliador. 

Utilização do 

relatório 

O relatório de avaliação será utilizado para suporte de operações 

patrimoniais, no âmbito das competências da DMGP e da CML em 

geral, podendo ser mencionado quanto às conclusões de valor ou 

quanto a aspetos específicos do seu conteúdo. 

Reservas 

Casos existam algumas reservas, derivadas de cenários ou 

pressupostos com algum grau de contingência, tal facto deve ser 

mencionado claramente no relatório. 

Esclarecimentos Poderão ser solicitados esclarecimentos, sobre o seu conteúdo, 
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aspetos técnicos, metodologias ou conclusões, podendo o pedido 

de esclarecimentos revestir-se sobre a forma de escrita através de 

envio de mensagem em email, ou ser requerida a presença do perito 

avaliador nas instalações da DMGP para prestação pessoal de 

esclarecimentos. 

 

3.3. HONORÁRIOS 

Os honorários são os fixados na tabela seguinte em função do tipo de imóvel e da sua 

dimensão: 

 

Nota: Considerando a superfície de pavimento acima do solo para os terrenos e os 

edifícios, e a área bruta privativa para as fracções. 

Estes são os valores base dos honorários. 

 

Em função do grau de complexidade dos imóveis a avaliar, ou da exigência de um prazo 

mais curto para a realização do trabalho, considera-se uma majoração: 

TIPO DE IMÓVEL ESCALÕES HONORÁRIOS (€)
Superficie de pavimento acima do solo / Área bruta privativa

< 600,00 m2 500,00 €                                       

[600,00 m2; 1.800,00 m2[ 750,00 €                                       

[1.800,00 m2; 5.000,00 m2[ 1.050,00 €                                   

[5.000,00 m2; 15.000,00 m2[ 1.350,00 €                                   

[15.000,00 m2; 30.000,00 m2[ 1.700,00 €                                   

≥ 30.000,00 m2 2.000,00 €                                   

< 150,00 m2 350,00 €                                       

[150,00 m2; 500,00 m2[ 550,00 €                                       

[500,00 m2; 1.000,00 m2[ 850,00 €                                       

≥ 1.000,00 m2 1.100,00 €                                   

< 1.000,00 m2 600,00 €                                       

[1.000,00 m2; 1.800,00 m2[ 900,00 €                                       

[1.800,00 m2; 5.000,00 m2[ 1.300,00 €                                   

≥ 5.000,00 m2 1.700,00 €                                   

Fracções

Edifícios

Terrenos 

para 

construção
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A tipificação do grau de complexidade é determinada pelo tipo de imóvel, e profundidade 

do estudo a desenvolver: 

 

Por outro lado, verificando-se uma repetição de avaliações imobiliárias, sobre imóveis com 

natureza muito semelhante, por exemplo: várias fracções no mesmo edifício ou em 

edifícios idênticos, é aplicado um coeficiente minorativo, para cada avaliação extra do 

mesmo tipo de imóvel: 

 

FACTORES MAJORATIVOS

Grau de complexidade

I - Tipificação de imóveis por grau de complexidade

A 1,00

B 1,20

C 1,30

Carácter de urgência

II - Bónus por execução em prazo muito curto - urgência

(entrega até 4 dias) 1,25

Imóveis / Direitos

A.1 Fracção Autónoma de habitação, escritórios ou comércio

A.2 Edificio de habitação, escritorios ou comercio

A.3 Armazem ou edificio de caracterisiticas industriais

A.4
Terrenos para construção com cenário de desenvolvimento

prédeterminado pela CML

A.5
Arrendamentos, direitos de superfície, cedências ou outros

direitos sobre edifícios, terrenos ou fracções

B.1
Terrenos para construção com vários cenários de

desenvolvimento

B.2 Hoteis, ou terrenos para construção de hoteis

B.3 Palacios, palacetes, edificios com património a preservar

B.4
Imoveis destinados ou com elevada vocação para alojamento

local, ou outra forma de exploração turística

C.1
Igrejas, quarteis, marinas, cais, estações ferroviárias ou

fluviárias, e imoveis em geral, para os quais não existe mercado.

C.2 Imoveis em que seja exigido um estudo urbanistico especifico

A

B

C

Grau de complexidade

FACTORES MINORATIVOS

Grau de repetição

Quantidade % do valor de honorários (*)

1 100%

2 a 5 40%

6 a 10 30%

Maior 11 25%

Reavaliação 

Reavaliação do mesmo imóvel 30%

Realização de avaliações de imóveis repetidos ou com elevado grau de semelhança
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Em casos de reavaliação do mesmo imóvel, pode ser solicitada uma actualização do valor, 

cujos honorários serão: 

 30% (trinta por cento) do valor dos honorários determinado pelos quadros 

anteriores 

3.4. DURAÇÃO 

Pretende-se constituir uma bolsa permanente de peritos avaliadores certificados, bolsa cuja 

constituição será revista de 2 em 2 anos. 

Assim, as propostas e as condições constantes neste caderno de encargos vigorarão por um 

período de 2 anos. 

 

3.5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Cada trabalho de avaliação específico, compreende várias etapas que se descriminam de 

forma sintética: 

Requisição da 

avaliação 

Envio de email, ofício, carta, ata de reunião ou outro documento, 

com a especificação do trabalho a realizar, incluindo: 

a) Identificação do imóvel objeto de avaliação, com entrega da 

caderneta predial e certidão da conservatória do registo predial; 

b) Datas, contactos e procedimentos para efetuar a inspeção do 

imóvel; 

c) Indicação, nalguns casos que se justifiquem, do técnico da 

DMGP que acompanhará o perito avaliador durante a visita ao 

imóvel; 

d) Elementos técnicos, tais como plantas, ficha do urbanismo, 

parecer do urbanismo ou plano de ordenamento do território 

eficaz, licença de utilização, certificado energético, entre outros; 

e) A finalidade da avaliação; 

f) Sempre que necessário, a moeda a utilizar; caso seja moeda 
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diferente do Euro, acordar previamente a taxa de câmbio usada; 

g) Quando aplicável, alguns requisitos técnicos especiais do 

trabalho, podendo incluir, pressupostos, valores de rendas ou 

melhorias realizadas pelos inquilinos; 

h) Data de entrega do relatório de avaliação, em versão preliminar 

ou definitiva. 

Confirmação do 

pedido 

A entidade avaliadora confirma pela mesma via, até ao dia útil 

seguinte, a receção do pedido, indicando em simultâneo 2 ou 3 

(duas ou três) alternativas de datas e horas para se agendar a 

inspeção do imóvel. 

Confirma também qual o técnico (ou técnicos) diretamente 

responsável pela execução deste trabalho específico, com a 

indicação dos seus contactos diretos. 

Inspeção da 

propriedade 

Visita à propriedade, com inspeção no interior de todos os 

elementos relevantes para efeitos de avaliação. 

Pode colocar-se o caso excecional de não ser possível a visita do 

interior do imóvel, sendo o avaliador previamente alertado para essa 

impossibilidade, caso em que a avaliação será realizada com base 

nas informações facultadas e que se consideram como corretas. 

Esclarecimentos 

Ultrapassadas as fases de análise dos documentos e da inspeção da 

propriedade, poderão surgir dúvidas materializadas em pedidos de 

esclarecimentos, que sendo simples poderão ser prestados 

pessoalmente ou por telefone, mas preferencialmente por escrito. 

Sendo tais esclarecimentos de maior complexidade dever-se-á 

observar sempre a forma escrita, ainda que através de envio de 

email. 

Entrega ou 

envio do 

relatório 

Envio do relatório de avaliação em formato PDF, devidamente 

assinado pelo responsável da entidade avaliadora. 

Posteriormente, face ao procedimento em questão, pode vir a ser 

solicitada a versão impressa e encadernada do relatório definitivo. 

Em trabalhos com alguma complexidade, poderá ser solicitada o 

envio prévio de um relatório preliminar – versão draft – para 
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PEDIDO 

(Facultando a 
informação e 

contactos para a 
inspecção) 

CONFIRMAÇÃO 

(Indicação de data 
para a visita e do 

técnico responsável) 

INSPECÇÃO DO 
IMÓVEL ESCLARECIMENTOS 

ENTREGA DO 
RELATÓRIO 

VALIDAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO (pelos 
serviços da DMGP) 

verificação prévia dos pressupostos, sobretudo legais e urbanísticos, 

sendo posteriormente emitido o relatório definitivo. Tal facto, 

constituirá matéria a referenciar na confirmação do pedido de 

avaliação. 

Imprevistos 

Se por imperativo de força maior, não for possível a entrega do 

relatório de avaliação na data contratualmente prevista, deverá ser 

informada a CML / DMGP com 2 (dois) dias de antecedência 

sobre a data limite, indicando o motivo, e responsabilizando-se pelo 

novo prazo, a ser aceite pelos serviços da DMGP. 

Validação 

Validação do relatório por parte da DMGP, com intervenção de 

perito qualificado desta Direção Municipal, que analisa o seu 

conteúdo, a descrição e a fundamentação. 

Verificando-se a existência de aspetos que carecem de mais 

aprofundada fundamentação, por ser insuficiente, ou contraditória, 

os serviços da DMGP notificam o perito para completar ou corrigir, 

no prazo máximo de 2 dias. 

A validação da avaliação é comunicada por escrito, assinalando a 

conclusão do procedimento. 

Em casos singulares, de especial complexidade, podem os serviços 

da DMGP ou da CML, solicitar a formação de uma comissão 

independente que aprecie e valide o trabalho de avaliação, sendo 

desse facto dado conhecimento prévio ao avaliador, que emitirá a 

factura após essa validação. 
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3.6. OUTROS REQUISITOS 

Embora alguma da matéria aqui abordada, esteja inerente ao cumprimento dos normativos 

e legislação, com a finalidade de esclarecer, descriminam-se ainda os seguintes requisitos 

técnicos a cumprir: 

 Abordagem técnica com o recurso a um mínimo de 2 métodos de avaliação para cada 

imóvel; 

 Obrigatória a inspecção ao imóvel, excepto em que nos casos, tal diligência seja 

impossível, sendo facultada o máximo de informação possível sobre o imóvel, e 

devendo tal facto ser mencionado nos pressupostos/limitações do relatório; 

 O perito avaliador declara-se disponível para prestação de esclarecimentos, quando 

solicitado pelos serviços da CML, ou pelos órgãos que vão deliberar sobre operação 

relacionada com o imóvel avaliado; 

 O relatório será apresentado em PDF, devidamente assinado, devendo em simultâneo 

o perito avaliador preencher os campos síntese do trabalho, para efeitos da base de 

dados (em construção). 


