Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Paços de Ferreira

REABILITAÇÃO URBANA
REQUERIMENTO PARA VISTORIA PARA DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE
IMÓVEL
Art.º 71.º, n.º 23 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (imóveis localizados em ARUS)

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO:
Nome/Designação:
Domicílio/Sede:
Código Postal:

-

Freguesia:

Código da certidão comercial permanente:
Código de acesso à certidão registo predial:
N.º de Identificação Fiscal :

Telefone/Telemóvel:

Email:
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
Nome:
Domicílio:
Código Postal:

-

Freguesia:

N.º de Identificação Fiscal:

Telefone/Telemóvel:

Email:
Na qualidade de:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL PARA O QUAL SE REQUER A VISTORIA:
Vem requerer a V. Exa, ao abrigo do art.º 71.º Estatuto dos Benefícios Fiscais, realização de uma vistoria no local
em seguida descrito (indicar a fração a ser vistoriada):
Morada:
Código Postal:

-

Freguesia:

Para o qual existe a autorização de utilização n.º

CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO
Motivo do requerimento de vistoria:
Determinação do estado de conservação do imóvel
Antes do início da obra
Após a realização da obra
Outro

emitida em

_____/_____/_____

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS A APRESENTAR:
Documento de identificação do requerente (em função da respetiva qualidade):
Pessoas singulares: Cartão de Cidadão.
Sociedades: Certidão da Conservatória do Registo Comercia ou código de acesso à certidão permanente; cartão
de cidadão do(s) representante(s) legal(is).
Associações ou Fundações: Estatutos; ata eleição dos corpos diretivos; cartão de cidadão do(s)
representante(s) legal(is).
Documento comprovativo de legitimidade do requerente (em função da respetiva qualidade):
Proprietários: Certidão da Conservatória do Registo Predial ou código de acesso à certidão permanente ou caso
o imóvel esteja omisso, certidão negativa do Registo Predial acompanhada de Caderneta Predial onde constem
os artigos matriciais correspondentes ao imóvel.
Mandatários: Documentos constantes no ponto “proprietários”; procuração ou outro documento que confira a
representação; documentos de identificação do mandatário.
Promitentes-compradores: Documentos constantes no ponto “proprietários”; contrato promessa de compra e
venda que lhe confira expressamente o direito de realizar a operação urbanística que pretende.
Licença de utilização.
Planta de localização do imóvel.

PEDE DEFERIMENTO,
AOS________/________/________

MOD RU 01

O REQUERENTE,

