REGISTO DE ENTRADA
Requerimento n.º________ de ____/____/____
Processo n.º _________/______
Pago por Guia n.º________,

Exmo(a). Senhor(a)

_______.___ €

Ao Serviço ___________________________
O Funcionário, _________________________

Presidente da Câmara Municipal de
Lagos

1. REQUERENTE
Nome/Firma: ....................................................................................................................................................................
....................................................................., NIF / NIPC: ................................................................................................
B.I. / Cartão de Cidadão n.º ......................................, de ........../........../.........., válido até ........../........../..........,
PEDIDO DE REDUÇÃO DE IMI PARA PRÉDIOS URBANOS ARRENDADOS PARA HABITAÇÃO

Estado Civil: ................................................, Profissão: ...................................................................................................
Residência/Sede: .............................................................................................................................................................
Localidade: ................................................., Código Postal: _________-_______ .........................................................
Telefone/Telemóvel: ..................................., Fax: ..................................., Email: ............................................................
Código de acesso à Certidão Permanente (pessoa coletiva)…………………………………………………………………………………………………....
(se não tem código de acesso, deverá juntar a Certidão da Conservatória do Registo Comercial)

Preencha de forma legível e sem abreviaturas

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO
Vem requerer
Na qualidade de

Proprietário

Outro……………………………………………………………...................................

Redução da taxa do IMI conforme deliberação da Assembleia Municipal para o ano tributável de 2018, a aplicar em
prédios urbanos arrendados para habitação, nos termos do n.º 7 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis (CIMI).

3. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Morada: ......................................................................................................................................................................

Dados constantes na caderneta predial atualizada
Código da freguesia……………………………………………Artigo matricial n.º………………………………………….
Fração(ões) autónoma(s)……………………………………………………………………………………………………….

4. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO

-

Identificação do requerente
Pessoas singulares: documento de identificação.
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Sociedades: cópia da certidão da Conservatória do Registo Comercial emitida há menos de um ano ou código
de acesso à certidão permanente; documento de identificação do(s) representante(s) legal (ais).
Associações ou Fundações: estatutos, ata da eleição dos órgãos sociais, documento de identificação
do (s) representante legal (s).
Mandatário: procuração ou outro documento que confira representação, documento de identificação do
mandatário.

- Cópia do comprovativo da comunicação de contrato de arrendamento (modelo 2 – imposto do selo) retirado do
portal das Finanças.

-

Cópia do último recibo da renda retirado do Portal das Finanças ou cópia do último recibo de renda emitido

referente ao ano do benefício fiscal pretendido.

5. PEDE DEFERIMENTO
Tomei conhecimento que a não apresentação dos documentos em falta terá como consequência a não apreciação do
pedido.
Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para efeitos do pedido de redução de IMI para prédio urbano
arrendado para habitação e declaro que foi dado o consentimento de terceiros para os dados pessoais entregues que
não sejam do subscritor do pedido ou garantido o seu expurgo, em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção
de Dados, aprovado pelo Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016
(RGPD).

Lagos,..........de ................................. de .............

O Requerente

.....................................................................................................

Legislação aplicável:
- n.º 7 do artigo 112º do CIMI – Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 novembro, na sua atual redação,
- n.º 1 do artigo 65º do CPPT – Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, na sua atual redação,
- n.º 2 do artigo 57º da LGT – Decreto-Lei n.º 398/98, de 12 de dezembro, na sua atual redação,
- n.º 3 do artigo 119º do CPA - Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
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