
 

REQUERIMENTO 
REABILITAÇÃO URBANA 

Certidão de Localização em ARU,  
Vistoria inicial e final e Certidão de Reabilitação  
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Registo n.º________________ 

Processo n.º _______________ 

Data  _____ / ______ / ______ 

Funcionário _______________ 

 DESPACHO 
   Deferido. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

___________________________________ 
 

 

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere 

_____________________________________________________________________________________ 

Identificação do requerente 

Nome _____________________________________________________________________________________________ 

C.C./B.I. n.º ___________________ emitido em/válido até ______ / ______ / ______  NIF/NIPC ___________________ 

Morada ____________________________________________________________________________________________  

Código Postal __________-______  Localidade ____________________________________________________________ 

Freguesia _____________________________  Concelho ______________________________Telefone _______________  

Telemóvel _______________   Correio eletrónico __________________________________________________________ 

 Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via correio eletrónico 

Na qualidade de _____________________________ . 

___________________________________________________________________________________________________ 

Pretensão 

Vem requerer a V.ª Ex.ª, no âmbito da intervenção de reabilitação1 a efetuar /efetuada (riscar o que não interessa) no 

edifício ou fração abaixo identificado: 

        Certidão de localização em área de reabilitação urbana  

        Vistoria para determinação do nível de conservação antes e depois da realização da obra; e 

        Certidão de reabilitação 

 
1 Para efeitos de isenção ou redução de IMI, IMT, IRS ao abrigo dos artigos 45.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, bem como 
para efeitos de redução do IVA. 
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Edifício ou fração: 

Morada: _________________________________________________________________________________________ 

Inscrito na matriz predial urbana da freguesia de _______________________________ sob o art.º n.º:____________ 

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere no nº ____________ da freguesia de _________________ 

Nº do processo de edificação associado (caso exista): ________/_________ 

 
Junta, para o efeito, os seguintes documentos:  

 
        Fotocópia de documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

        Certidão da Conservatória do Registo Predial ou Certidão negativa emitida pela mesma; 

        Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças); 

        Planta de localização, à escala 1/2000, com o prédio devidamente assinalado; 

        Outro. Qual?________________________________________________________________________________. 

 
Data e assinatura 
 
 
Alvaiázere, ______ de _______________________ de 20_____ 
 
 
 
Pede deferimento, 

 
O requerente 

 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


