MGD nº __________________
Data ___/____/____

MUNICIPIO DO CADAVAL
Câmara Municipal

O Funcionário ______________

Divisão de Administração Geral

Imposto Municipal Sobre Imóveis
Requerimento
Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Cadaval
DADOS DO REQUERENTE
Nome completo/designação: _______________________________________________________________, contribuinte
fiscal (colectiva ou empresário em nome individual) nº ______________________, com residência/sede _____________
_____________________________, n.º _______, _______ andar, na localidade de _____________________________,
código postal ______ - __________, Freguesia de __________________________, portador do bilhete de
identidade/cartão

de

cidadão

nº

___________________,

válido

até

_____/_____/_____,

telefone/telemóvel

______________, e-mail ____________________________________.
DADOS DO REPRESENTANTE /MANDATÁRIO
Nome completo: __________________________________________________________________, contribuinte fiscal nº
_______________, bilhete de identidade/cartão do cidadão nº ____________________, válido até _____/_____/_____
telefone/telemóvel ___________, e-mail ____________________________________.
VEM REQUERER A V. Exa.
Na

qualidade

de

_________________________________________,

para

o

prédio/fracção

sito

em

_____________________________________________________________, freguesia __________________________,
descrito na conservatória do registo predial sob o nº ______________, com referência ao processo de obra
__________/__________, número de matriz predial ______________ e data de construção _____________ (ano
provável de construção, no caso de não saber a data correcta).
Minorar a taxa do IMI a aplicar em 10% na zona antiga da vila do Cadaval, nos termos do nº 6 do artigo 112º do CIMI,
excepto para os prédios degradados.
Minorar a taxa de IMI a aplicar em 10% nas localidades das freguesias de Vilar e Lamas, inseridas na Área de
Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, nos termos do nº 6 do artigo 112º, do CIMI, excepto os prédios degradados.
Majorar a taxa de IMI a aplicar em 10%, a todos os prédios urbanos degradados na área do concelho, nos termos do
nº 8 do artigo 112º do CIMI.
DATA E ASSINATURA
Cadaval, ______ de __________________ de _______.
O Requerente
_________________________________________________

Conferi a assinatura pelo B.I/C.C. n.º ____________________, válido até ______/______/______ , o Funcionário__________________
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DOCUMENTOS A APRESENTAR
Plantas de localização, cadastro e PMOT em vigor;
Cópia da caderneta urbana;
Fotocópia do bilhete de identidade e do NIF ou cartão do cidadão;
Histórico dos herdeiros com identificação completa de cada um deles, com nome, número de bilhete de identidade ou cartão de
cidadão, número de contribuinte, morada completa de cada um dos herdeiros, bem como fotocópia dos mesmos (apenas no caso de o
proprietário ter falecido).
___________________________________________________________________________________________________________.

Conferi os documentos acima identificados.
O Funcionário,
_________________________________
Formulário disponível em : www.cm-cadaval.pt
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