N.º Registo

Data:

Trabalhador/a:

Declaração Confirmativa de Localização de Prédio
Área de Reabilitação Urbana da Vila de Vagos
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
REQUERENTE
Nome:
N.º B.I/C.C:

Data de validade: ____/____/____

NIF/NIPC:

Morada/Sede Social:
Freguesia:

Código Postal:

Telefone n.º

Telemóvel n.º

Correio eletrónico:
Representado por:

Procurador

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE (preencher se aplicável)
Nome/Designação Social:
N.º B.I/C.C:

Data de validate: ____/____/____

Telefone n.º

NIF/NIPC:
Telemóvel n.º

Correio eletrónico:
Código de consulta da procuração online (www.procuracoesonline.mj.pt):
EXPOSIÇÃO DO PEDIDO
Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual, a emissão de
declaração confirmativa de que a localização do prédio onde pretende executar obras de reabilitação urbana se situa dentro
dos limites da Área de Reabilitação Urbana da Vila de Vagos, para efeito de aplicação da taxa reduzida de 6% de IVA para
empreitadas de reabilitação urbana.
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
Morada

Nº

Freguesia:
N.º Registo da Conservatória:

Fração(ões):
Matriz Urbana:

Área Total (m2):

ANTECENDENTES
Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Vagos para o local em questão.
Licença / Autorização / Comunicação Prévia de Construção

Registo n.º:

Processo n.º:

Outro

Registo n.º:

Processo n.º:

ELEMENTOS EM ANEXO
Planta de localização, assinalando devidamente os limites do prédio / Fração;
Comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido (ex:
Certidão de Registo Predial);
Documento comprovativo da legitimidade de quem tem poderes para assinar, no caso de pessoa coletiva;
Caderneta predial em vigor, emitida pela Autoridade Tributária, referente ao prédio/fração abrangidos;
Fotografias;
Outros elementos relevantes para a fundamentação do pedido.
Autoriza o envio de eventuais notificações decorrentes deste requerimento para o(s) endereço(s) de correio
eletrónico mencionado(s).
Declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido.
Pede deferimento,

O requerente/representante,

Vagos ____ de ___ de _____

Assinatura:________________________________________________

Rua da Saudade, 3840 – 420 Vagos | Portugal | Tel.: 234 799 600 | Fax.: 234 799 610 | geral@cm-vagos.pt | www.cm-vagos.pt

