Registo de Entrada:

Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Pedido de Incentivos à Habitação Para Jovens
(Artigo 3º do Regulamento Municipal para Concessão de Incentivos à Habitação em Arcos de Valdevez

A. Identificação do Requerente
Nome:
Morada/sede em:
Freguesia:
-

Código Postal

, Concelho de
/

Data de nascimento:

/

Estado Civil:

E-mail:

, Telefone

Contribuinte nº

Tipo

, na qualidade de

B. Pretensão
De acordo com o Regulamento Municipal para Concessão de Incentivos à Habitação em Arcos de Valdevez vem requerer a
V. Ex.ª o incentivo de:
Nº 1 do artigo 3º – Isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre a Transição Onerosa de Imóveis (IMT), pela
aquisição de prédio ou fração autónoma de prédio urbano situado na área do Município.
Nº 2 do artigo 3º – Isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóvel (IMI) por 3 anos, renovável por mais
2 anos, relativamente a prédio ou fração autónoma de prédio urbano situado na área do Município.
Nº 3 do artigo 3º – Isenção do pagamento das taxas municipais relativamente a operações urbanísticas do processo
nº

/

(caso já tenha dado entrada no município).

Nº 4 do artigo 3º – Comparticipação na totalidade do pagamento das ligações de ramais de água e saneamento.
Nº 5 do artigo 3º – Fornecimento, a título gracioso, de um dos projetos tipo de construção de habitação de que o
Município dispõe.
Nº 6 do artigo 3º – Comparticipação de 50 % do custo do projeto de construção/ reconstrução até ao montante
máximo de 1.000€, majorado em mais 50 % se o projeto for elaborado por empresa sediada em Arcos de Valdevez,
referente ao processo nº

MOD_287/04

/

(caso já tenha dado entrada no município).
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C. Elementos a Anexar

Pelo que anexa os seguintes elementos de acordo com o referido regulamento:
(Para todos os incentivos)
Cópia do/s cartão/ões de cidadão com autorização para ser/em utilizada/s no tratamento do presente pedido;
Declaração da situação contributiva dos requerentes regularizada perante a Segurança Social;
Certidão comprovativa da situação tributária regularizada dos requerentes perante a Autoridade Tributária;
Declaração de que conste não ter o requerente aproveitado anteriormente de idêntico;
Requer que a Câmara Municipal confirme a inexistência de dívida por impostos ou outros tributos ao

Município de Arcos de Valdevez;
Atestado de residência e agregado familiar em Arcos de Valdevez.
(Nº 1 do artigo 3º)

Informação sobre a compra do imóvel.
(Nº 2 do artigo 3º)

Cópia da escritura da compra do imóvel.
(Nº 4 do artigo 3º)

Comprovativos de pagamento das ligações de ramais de água e saneamento.
(Nº 6 do artigo 3º)
Fatura/recibo de pagamento dos custos de elaboração de projeto.
Nota: A Câmara Municipal reserva-se no direito de solicitar os elementos complementares que tiver por convenientes para efeitos de
admissão e de apreciação do pedido, devendo os mesmos ser fornecidos no prazo de 10 dias.

D. Assinatura
Pede deferimento,
Aos

de

O/a Requerente,
de

Assinatura

Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
De ac ordo c om o Regulam ento Geral de Proteção de D ados (EU ) N .º 2016/679, de 27 de abril de 2016, o M unic ípio de Arc os de Valdev ez, informa que a finalidade dos dados pessoais
recolhidos é a referida no presente requerimento e que os dados serão armazenados pelo prazo legalmente definido.
M ais informa que pode ex ercer os seus direitos prev istos no RGPD, nomeadamente:
• solicitar o acess o, retific ação, apagamento, limitaç ão do tratam ento, portabilidade e opos ição, sem comprom eter a licitude do tratamento efetuado bem como a s er informado em caso de
v iolações de segurança;
• apresentar reclamação à C N PD se considerar que os seus direitos foram v iolados.
Estes direitos podem ser ex ercidos atrav és do email: rgpd@cmav.pt. Para mais informações, dev e consultar www.cmav.pt/p/rgpd.
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