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ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES / BENEFÍCIOS FISCAIS
Art.º 2.º e n.º 3 do Art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31/12 / Art.ºs 45.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e verba 2.23 da Lista I do Código do IVA
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
 do edifício
 do edifício
para:
-
que integra(m) o prédio abaixo identificado,  
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Requer:
PRETENSÃO 
para determinação do NÍVEL DE CONSERVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Certidão da Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou código de acesso à Certidão Permanente.
Cópia da caderneta predial urbana.
Planta de localização do imóvel.
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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