Registo de Entrada
Registado em SPO
Procº ____/____/____
Reqº. ____/_____/____
Data
____/____/_______
O Assist. Técnico

Despacho
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________/______/___________,
O ________________________
____________________________________

Reunião de Câmara
De____/_____/________
Deliberação__________

__________________
__________________
__________________
__________________
O_________________
__________________

Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara Municipal de
Mortágua
ASSUNTO: Isenção de Pagamento de Taxas
(A)_________________________________________________________________________________________,
NIF _____________________, residente na rua/av.ª _________________________________________________,
n.º _____, ____.º andar, na localidade de___________ _______________________ (código postal _____ - _____),
freguesia de ______________, município de ____________________, com ________, anos de idade, no estado
civil de

solteiro (a),

divorciado (a),

viúvo (a),

casado (a),

em união de facto com

____________________________________________________________________________________________,
NIF _________________________, residente na rua/av.ª______________________________________________
____________________________________________________________, n.º _____, ____.º andar, na localidade
de___________________________________(código postal _____ - _____), freguesia de ___________________,
município de ____________________, com ________ anos de idade, (B) requerente da do processo de informação
prévia n.º. ______/_____, aprovada em ____/____/_____, ou do processo de obras n.º. ______/_____, cujo
licenciamento/comunicação prévia, foi aprovado/admitido em ____/____/_____, vem requerer a V. Exª., nos termos
da alínea e) do n.º. 1 do artº. 29º. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do
pagamento das taxas nele previstas, em virtude da moradia unifamiliar a erigir se destinar a habitação própria e
permanente e reunir as demais condições, junto apresenta a documentação que a seguir se indica:
Fotocópia(s) do(s) B.I./C.C.;
Documento comprovativo do estado civil;
Declaração sob compromisso de honra do titular do requerimento e cônjuge quando for o caso.
(Outros elementos)_____________________________________________________________________________
Mortágua, _____ de _______________ de ______
Pede deferimento,
(C)O Requerente___________________________________________
Portador do ___________ n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________

Conferi a Assinatura do pelo C.C. do Requerente, ________________________________________
(O Assistente Técnico)
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DECLARAÇÃO
(minuta de exemplo)

Nós,________________________(nome)___________________,
portador do

B. I. /

NIF_______________________,

cartão de cidadão nº ______________________, emitido pelo Arquivo de

Identificação de ____________________, em _____/_____/_____, válido até _____/_____/____,
e___________________________________________________________,
portador

B. I. /

NIF_______________,

cartão de cidadão nº ______________, emitido pelo Arquivo de Identificação

de _________________, em ____/____/____ e válido até ____/____/____, no estado civil de
______________________________,

residentes

na

Rua/Avª._______________________________________________ n.º.______, _____º. Andar, na
localidade

de

_____________________________________(Código

Postal

________-_______),

deste Concelho, declaram sob o compromisso de honra que a moradia que pretendem construir, a que
respeita o procº. de obras n.º. ____/______/______, cujo licenciamento/autorização foi aprovado em
____/____/____, se destina à sua habitação própria e permanente.
Mortágua, _____ de _______________ de ______
Os Declarantes

______________(assinatura conforme o documento de identificação)________
Portador do ___________ n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________

______________(assinatura conforme o documento de identificação)________
Portador do ___________ n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________

DECLARAÇÃO
(minuta de exemplo)

Eu,________________________(nome)___________________,
portador do

B. I. /

NIF________________________,

cartão de cidadão nº ____________, emitido pelo Arquivo de Identificação

de _________________, em ____/____/____ e válido até ____/____/____, residente na Rua/Avª.
____________________________________________, n.º.______, _____º. andar, na localidade de
__________________,

freguesia

de

________________________(Código

Postal

________-

_______), deste Concelho, declara sob o compromisso de honra que a moradia que pretende
construir, a que respeita o proc.º. de obras n.º. ___/_____/______, cujo licenciamento/autorização
foi aprovado em ____/____/____, se destina à sua habitação própria e permanente.
Mortágua, _____ de _______________ de ______
O Declarante

______________(assinatura conforme o documento de identificação)________
Portador do ___________ n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO
- Isenção do Pagamento de Taxas (Isenção do pagamento de taxas nos termos da alínea e) do n.º. 1 do artº. 29º. do Regulamento Municipal da
Urbanização, Edificação e Taxas)

Impresso – Mod.nº. IT-1 Câmara Municipal de Mortágua – Isenção de Taxas.
No ponto (A), o requerente terá que:
- Preencher os dados pessoais do titular do processo a que a isenção respeita;
- Preencher os dados pessoais do cônjuge, ou pessoa em união de facto.

No ponto (B), terá que:
-

Indicar consoante o caso, se o processo é de informação prévia ou processo
para licenciamento/comunicação prévia de obras.

-

Assinalar os documentos que junta ao pedido, que no caso do pedido ser feito
individualmente, não necessita de apresentar “Documento comprovativo do
estado civil”.
Nota: A declaração sob compromisso de honra, deve ser elaborada de acordo
com minuta fornecida pelos Serviços da Câmara Municipal. Está também
acessível a quem aceda ao impresso através do “site” da Câmara Municipal de
Mortágua, na Internet, nas duas folhas seguintes a esta nota explicativa, com a
designação “Declaração – um titular” e “Declaração – dois titulares”, consoante
se trate de um ou dois titulares a pedir a isenção das taxas.

No ponto (C), terá que:
-

Assinar o requerimento de acordo com o documento de identificação (bilhete de
identidade ou cartão de cidadão), indicando o respectivo número data e local de
emissão ou data de validade.

-

Se o requerente se fizer representar por procurador, este terá que assinar como
acima se indica e apresentar a procuração.

