
1. Dados Gerais

Requerente:

B.I.: Local de Emissão: Data:

Morada :

Código Postal : NIF:

Telefone : E-Mail  : 

Proprietário Arrendatário Outra: 

Edifício a Intervencionar:

Localização (anexar planta 1/1 000):………………………………………………

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o nº. :……………………………

Inscrito na matriz predial urbana sob o nº.:…………………………………………..

Situação do imóvel:

Ocupado

Devoluto 

Área Total Área a intervencionar

Processo de obras nº. 

Ano de costrução do Imovel:

Tipo de apoio solicitado:

Projecto de Arquitectura

Projecto de Especialidades

Isenção de pagamento de  licenças municipais
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2. Fundamentação do Pedido (Memória descritiva)

3. Projecto: 

Área total:

Área a intervencionar:

 Número de frações existentes:

 Número de frações a criar

4. Calendarização prevista 

    N.º de meses previstos para a realização do projecto
    Data de início da intervenção : 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ponte de Lima, ………………………de ……………………………..de 20……..

ELEMENTOS A ANEXAR AO FORMULÁRIO

 Requerimento;

A candidatura só é considerada completa quando forem apresentados todos os anexos correspondentes

Documento comprovativo da propriedade ou posse do edifício ou fração;

Autorização legal do proprietário/senhorio para a realização das obras, no caso do pedido ter sido
apresentado pelo arrendatário;

 Autorização legal do arrendatário para a realização das obras, no caso do pedido ter sido apresentado pelo 
proprietário;

Comprovativo da data de construção;

Certidões comprovativas da situação regularizada perante o Estado e a Segurança Social;

Fotografias do imóvel

INSTRUÇÕES

Os processos de candidatura devem ser entregues diretamente pelos promotores, em 2 exemplares (1 
original e 1 cópia), devendo sempre que possível apresentar o formulário de candidatura em formato 
eletrónico, nomeadamente por e-mail.

Declaração do Requerente que ateste o conhecimento do Regulamento Terra Reabilitar;

 Declaração de compromisso por parte do proprietário/senhorio e ou arrendatário da execução das obras 
em questão.

Lista de anexos



EXMO. SENHOR

Presidente da Câmara Municipal

de Ponte de Lima

4993 PONTE DE LIMA

Assinatura

________________________________________________________________, estado civil

______________, contribuinte fiscal número _______________, residente em ______________

_______________________, freguesia de ______________________, concelho de _____________

_____________________________, possuidor do bilhete de identidade número ___________________,

emitido por _________________, em ____/____/____, vem, na qualidade de

______________________ de um prédio ______________________________, sito em

_________________________________________, freguesia de _________________________, deste

concelho, inscrito na matriz predial sob o artigo ________ e descrito na Conservatória do Registo Predial

de _____________ sob número ____________qual confronta de Norte com

_______________________________________, do Sul com

___________________________________, do Nascente com

________________________________________________________-________________ e do Poente

com _____________________________________, requerer a V.EXA. o apoio para a reabilitação do

supra citado imóvel nos termos do disposto no Regulamento do Terra Reabilitar.

Requerimento


