Candidatura a Benefícios Fiscais e Avaliação do Estado de Conservação
antes das Obras de Reabilitação
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal

REQUERENTE
Nome ___________________________________________________________________________________________
Domicílio/Sede ___________________________________________ N.º____ Lote ____ Código Postal ________-____
Localidade _______________________ Freguesia __________________________________ Concelho _____________
NIF/NIPC _________________ BI/CC __________________ Passaporte ______________ Válido até ______________
Estado Civil _______________ Profissão ________________________________________________________________
Telefone _________________ Telemóvel ___________________ Fax ________________
E-mail ___________________________________________ Caixa Postal Electrónica(ViaCTT) _____________________

REPRESENTANTE
Nome ___________________________________________________________________________________________
Domicílio/Sede ___________________________________________ N.º ____ Lote ____ Código Postal _______-_____
Localidade _____________________________ Freguesia ________________________ Concelho _________________
NIF/NIPC _________________ BI/CC __________________ Passaporte ______________ Válido até ______________
Estado Civil _______________ Profissão ________________________________________________________________
Telefone _________________ Telemóvel ___________________ Fax ________________
E-mail ___________________________________________ Caixa Postal Electrónica(ViaCTT) _____________________
Na qualidade de:

Representante Legal

Mandatário

Gestor de Negócios

Outros

NOTIFICAÇÕES
Caixa Postal electrónica (ViaCTT)

Telefone

Telefax

Não obstante, as notificações/comunicações por via postal deverão ser enviadas para a seguinte morada:
Requerente

Representante

Outra morada (por favor, indique)

Domicílio/Sede _______________________________________ N.º _____ Lote _____ Código Postal _____-____
Localidade _______________________ Freguesia __________________________________ Concelho _____________
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Candidatura a Benefícios Fiscais e Avaliação do Estado de Conservação
antes das Obras de Reabilitação
PEDIDO
Vem requerer a V. Exª:
Nos termos do D.L. nº 307/2009 de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012 de 14 de agosto, a
Avaliação do Estado de Conservação antes do início das Obras de Reabilitação que pretende levar a cabo na Área de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Évora no prédio/fração abaixo identificado(a) e referente ao Processo de
Obras Particulares nº ______________________.
Nos termos do Art. 27º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei nº 6/2006 de 27
de Fevereiro, a Avaliação do Estado de Conservação antes do início das Obras de Reabilitação que pretende levar a
cabo em imóvel arrendado passível de atualização faseada das rendas, a que corresponde o prédio/fração abaixo
identificado(a) e referente ao Processo de Obras Particulares nº ______________________.

PRÉDIO
Local ____________________________________________________________________________ N.º ____________
Freguesia ________________________________ Código da Certidão Predial Permanente _______________________
Descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o Registo n.º _____________________________________________
Inscrito na Matriz Predial sob o n.º: ___________________________________________________________________

DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Certidão da Conservatória do Registo Predial com descrição da fração e de todas as inscrições relativas ao prédio ou
prédios abrangidos com prazo de emissão inferior a 6 meses, caso não conste já do processo. (Caso faculte o código da
certidão permanente, não será necessário entregar este documento);
Cópia do documento de identificação do requerente, caso não conste já do processo;
Descrição dos trabalhos a executar e respetiva calendarização (Caso se tratem de obras isentas de controlo prévio).
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações, declara que os dados constantes do requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Assinatura _________________________________________________________________________________________

Évora ______ /______/______
Observações:




Preencha o requerimento de forma legível e sem abreviaturas;
Realização de vistoria sujeita ao pagamento de taxa municipal, conforme estipulado no n.º 4 do artigo 22º da Tabela de Taxas e Outras
Receitas do Município de Évora.
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