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LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO

Av./Rua/Praça: Brejeira - Condominio da Martingança Lugar: Brejeira Código Postal: 2445-708

MARTINGANÇA 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO

Tipo de Prédio: Prédio em Regime de Prop. Horiz.  
Descrição: predio urbano composto por 10 fracções autonomas de habitação, de res do chão e 1º andar, todas

de tipologia T3, com 2 zonas de fracção comum, sendo um alpendre colectivo e uma zona verde de estar e lazer.

São considerados espaços comuns: as areas de estacionamento de viaturas que terão a sua ocupação atribuida

em conformidade com a decisão da Assembleia de Condominio; As areas localizadas junto as fracções "E" e "F",

constituindo compartimentos individualizados designados e destinados respectivamente a sala de condominio e

sala de arrumos; As areas de circulação automovel e pedonal localzadas no nucleo central em torno de uma gota

(rotunda) existente, incluindo passeios e faixa de rodagem que permitem o acesso de veiculos e pessoas as

fracções habitacionais; Todas as restantes areas verdes. São consideradas instalações comuns ;a rede geral de

electricidade compreendida entre o limite do lote e o ponto de entrada de cada fracção autonoma, e ainda a rede

de serviço comum; a rede de abastecimento de agua, compreendida entre o limite do lote e o ponto de entrada de

cada fracção autonoma, e ainda a rede de serviços de incendio.A rede geral de drenagem de esgotos

domesticos, compreendida entre o ponto de ligação dos ramais das fracções autonomas ate a ligação geral

comum ao colector publico ao limite do lote, incluindo prumadas de ventilação, caixas de visita e de passagem,

central de bombagem incluindo reservatorio e fossa provisoria ate ligação futura ao colector publico.A rede geral

de drenagem de esgotos pluviais na sua totalidade, ate ao limite do lote, incluindo sumidouros, caixas de visita e

de passagem; As redes gerais de infra-estruturas telefonicas e de distribuição de sinal TU/R, compreendidas

entre o limite do lote e o ponto de entrada de cada fracção autonoma. Do uso exclusivo de partes comuns ;A

manutenção do ajardinamento comum, com excepção das areas de uso exclusivo das fracções, é considerado

arranjo de conservação e fruição, devendo nas respectivas despesas contabilizadas o consumo de agua para

rega fornecida pela rede comum e a contratação de jardineiro ou de firma de prestação de serviços de

jardinagem; Qualquer dano ou alteração ao ajardinamento comum, apesa de localização em area de uso

exclusivo de determinada fracção, deve ser reparado, devendo ser reposta a condição previamente existente a

expensar da fracção responsavel. Esta disposição aplica-se aos que eventualmentepossam ter provocados por

animais domesticos pretencentes a qualquer fracção.  
Nº de pisos do artigo: 2 

ÁREAS (em  m²)

Área total do terreno: 4.000,0000 m² Área de implantação do edifício: 894,2900 m² Área bruta privativa
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total: 1.590,6200 m² Área de terreno integrante das fracções: 0,0000 m² 

FRACÇÃO AUTÓNOMA:  G

LOCALIZAÇÃO DA FRACÇÃO

Av./Rua/Praça: Brejeira - Condominio da Martingança Lugar: Brejeira Código Postal: 2445-708

MARTINGANÇA  
Andar/Divisão: rc/1 

ELEMENTOS DA FRACÇÃO

Afectação: Habitação Tipologia/Divisões: 3 Permilagem: 100,6000 Nº de pisos da fracção: 2 

ÁREAS (em  m²)

Área do terreno integrante: 0,0000 m² Área bruta privativa: 160,0400 m² Área bruta dependente: 0,0000 m² 

DADOS DE AVALIAÇÃO

Ano de inscrição na matriz: 2003 Valor patrimonial actual (CIMI): €55.490,00 Determinado no ano: 2015  
Tipo de coeficiente de localização: Habitação Coordenada X: 128.916,00 Coordenada Y: 302.994,00 Mod 1

do IMI nº: 3511034 Entregue em : 2012/06/21 Ficha de avaliação nº: 5275766 Avaliada em : 2012/11/15 

Vt* = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv

55.490,00 = 603,00 x 159,1968 x 1,00 x 0,68 x 1,000 x 0,85

Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de
afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = (Aa + Ab) x Caj + Ac + Ad, em que Aa
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad
representa a área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação, (Aa + Ab) x Caj = 100 x 1,0 + 0,90 x (Aa + Ab - 100,0000).
Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab.
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI.

TEVE ORIGEM NOS ARTIGOS

DISTRITO: 10 - LEIRIA CONCELHO: 01 - ALCOBAÇA FREGUESIA: 18 - MARTINGANÇA (EXTINTA) Tipo: 

URBANO Artigo: 606 Fracção: G 

TITULARES

Identificação fiscal: 500594490 Nome: CHELAG COOP DE HABITACAO ECONOMICA DO LAGOAL CRL  
Morada: R BEATRIZ COSTA Nº1 1º ESQ BOTICA, LOURES, 2670-336   

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: MODELO 129 Entidade: CONTRIBUINTE 

Obtido via internet em 2017-07-25

 

O Chefe de Finanças

(João Paulo de Sousa Alexandre Vitorino)
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