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O Ministério da Justiça está a preparar uma nova tabela 
De emolumentos notariais e de registos que vão tornar 
Mais acessível aos cidadãos o registo de imóveis, 
Anunciou, na segunda-feira, a titular da pasta. 
O objectivo é que os emolumentos, cujo âmbito está 
Directamente relacionado com o Projecto de construção 
De um milhão de casas, sejam acessíveis às classes 
Sociais de baixo rendimento, definidas como prioritárias. 
Guilhermina Prata, que fez o anúncio no encerramento 
Do curso de formação dos conservadores de registo 
Predial, reconheceu que o " actual sistema é 
Extremamente complexo, levando o cidadão a não 
Determinar com precisão o valor dos emolumentos a 
Pagar". A nova tabela vai conter escalões de valores fixos, 
Correspondente ao valor do negócio, pautar-se por 
Conceitos de justiça social e económica. No projecto 
"Casa própria", vai ser instituído o conceito de 
Emolumento único, onde o cidadão paga apenas uma 
Vez o serviço prestado pelas várias entidades envolvidas. 
A ministra garante que, após o processo, o comprador 
Fica protegido dos seus direitos e o banco, em caso de 
Recurso a crédito imobiliário, tem logo uma garantia. 
"Este projecto representa uma das primeiras 
Aproximações da administração aos cidadãos e às 
Empresas", referiu. 
Guilhermina Prata garante haver vontade de tornar o 
Sistema de registo mais seguro, assente no rigor do 
Cumprimento das normas fundiárias e urbanísticas em 
Vigor e do regime de constituição das propriedades, da 
Lei de Terras e dos loteamentos. 
Os serviços notariais vão dispor de todas as 
Ferramentas necessárias, para evitar mais atrasos. As 
Conservatórias vão, também, trabalhar na 
Consciencialização dos cidadãos e empresas para a 
Importância da regularização da propriedade imobiliária 
E predial. "Cabe ao conservador garantir que os factos registados 
Estejam titulados por documento idóneo e válido, 
Devendo impedir o ingresso, no registo, de todos os 
Actos juridicamente inválidos ou deficientes", sublinhou. 
Vários sectores da administração, como os Ministérios 
Da Justiça, Finanças, Urbanismo e Habitação e 
Governos provinciais vão trabalhar juntos em vários 
Projectos, organizando acções de formação integrada, 
Para uma "resposta pronta e eficaz às exigências do 
Mercado imobiliário e do financiamento bancário". 


