N.º Processo

 / 
Regime Especial de Comparticipação na Reparação de Imóveis da Maia
1. PROPONENTE
Nome

Morada

Código
Postal

Freguesia

Telefone
B.I. n.º





 






  
Telemóvel

emissão:

local:

2. AGREGADO FAMILIAR
Nome

Idade

Profissão

Parentesco (*)

(*) Cônjuge, Filho, Nora, etc.

3. IMÓVEL A RECUPERAR
Local

Proprietário






Obras a efetuar

MAIA,

Ligação de água

Obras complementares (La, Ls)

Ligação de saneamento

Outras

  

(data)

O CANDIDATO:
NOTA: A falsidade de qualquer das declarações sujeita o responsável às sanções legalmente previstas e à exclusão da candidatura.

Entidade Gestora do Programa RECRIMAIA:
ESPAÇO MUNICIPAL – Renovação Urbana e Gestão de Património, E.E.M.
Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras, 181, 4470-157, Maia | T: +351 229 438 030 | F: +351 229 438 038 | geral@espacomunicipal.pt

RECRIMAIA – ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA:

Fotocópias dos Bilhetes de Identidade / Cartão de Cidadão do candidato e elementos do agregado familiar;
Fotocópia do cartão de eleitor e do cartão de identificação fiscal do candidato;
Cópias das últimas notas demonstrativas de liquidação do IRS e respetiva(s) declaração(ões) de rendimentos
de todos os elementos do agregado familiar sujeitos a tributação;
Documento emitido pela Junta de Freguesia, comprovativo de identidade de todos os residentes na habitação
e respetivos rendimentos;
Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento, discriminando por frações,
sempre que existam mais do que uma, e com distinção das partes comuns;
Fotocópia da caderneta predial atualizada (com o ano de inscrição na Matriz);
Declaração do compromisso de proceder ao registo notarial do ónus de arrendamento em regime de renda
condicionada ou de inalienabilidade, quando aplicável (vd. nos 1 e 2 do Artigo 8.º);
Planta Topográfica do imóvel, fornecida pela Câmara Municipal da Maia;
Projeto das obras a realizar, sempre que necessário, de acordo com a legislação em vigor;
Fotografias do edifício e frações degradadas;
Licença de Utilização (para edifícios construídos depois de Agosto de 1951);
Dois recibos de renda (antigo / atual);
Autorização do senhorio.

