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Município de Macedo de Cavaleiros 

REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL À AQUISIÇÃO 

DE HABITAÇÃO POR JOVENS NO CONCELHO DE MACEDO DE CAVALEIROS 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros  

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

 

Nome                                                                             

Morada                                                                      

Código Postal  /             Freguesia    Concelho                                 

NIF (Número de Identificação Fiscal)                                 Estado Civil                                 

Data de nascimento /            /                       Tel.                          Telm.                                                                       

E-mail                                                                                                                                                                                        

Nos termos do artigo 63.º do Código Procedimento Administrativo autorizo que todas as notificações me sejam efetuadas para o endereço de 

correio eletrónico indicado.  

 

 

2 - DADOS DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) 

 

Nome                                                                             

Morada                                                                      

Código Postal  /                 Freguesia    Concelho                      

NIF (Número de Identificação Fiscal)    Estado Civil                                                                      

Data de nascimento  /             /                    Tel.                                   Telm.                                                                

E-mail                                                                                                                 
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3 - PEDIDO 

 

Vem requerer a V. Exa. o reconhecimento, pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, do direito à isenção de IMT – Imposto 

Municipal sobre a Transição Onerosa de Imóveis -, pela aquisição de imóvel destinado a habitação própria e permanente, de acordo 

com o Regulamento Municipal para Concessão de Incentivo Fiscal à Aquisição de Habitação por Jovens no Concelho de Macedo 

de Cavaleiros. 

Para instrução e avaliação do pedido, de acordo com o artigo 5.º do Regulamento Municipal, anexa-se a seguinte documentação: 

Cópia do(s) cartão(ões) de cidadão com autorização para ser(em) utilizada(s) no tratamento do presente pedido. 

Certidão da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social. 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante a Autoridade Tributária. 

Certidão comprovativa da situação regularizada perante o Município de Macedo de Cavaleiros. 

Declaração de que conste não ter o requerente aproveitado anteriormente de idêntico. 

Certidão(ões) de nascimento dos beneficiários.  

Documento identificativo do imóvel a adquirir e valor da aquisição. 

Nota: Nos termos do artigo 7.º do citado Regulamento Municipal, a Câmara Municipal reserva-se no direito de solicitar informação 

complementar que tiver por conveniente para efeitos de admissão e de apreciação do pedido. 

 

 
TERMOS E CONSENTIMENTOS 
Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que presto ao Município de Macedo de Cavaleiros o meu consentimento 
informado, esclarecido e livre para a recolha, tratamento e fornecimento a terceiros dos dados pessoais constantes neste formulário, nos seguintes 
termos:  
a) Os dados pessoais fornecidos são tratados por serem indispensáveis à prestação do pedido solicitado;  
b) Os meus dados (dados pessoais, documento(s) anexo(s)), fornecidos neste formulário, possam ser processados pelo Município de Macedo de 
Cavaleiros, no âmbito da gestão do processo e para os efeitos inerentes ao pedido solicitado.  
c) Os dados recolhidos poderão ser transmitidos às entidades subcontratadas que possam intervir no âmbito deste pedido ou, ainda, às entidades para a 
qual a respetiva legislação remeta.  
d) A qualquer momento poderei exercer os direitos de acesso, de retificação, de apagamento e de limitação do tratamento dos dados pessoais, através 
de comunicação escrita ao Encarregado de Proteção de Dados, pelo correio eletrónico geral@cm-macedodecavaleiros.pt, não comprometendo a licitude 
do tratamento que, entretanto, tenha sido efetuada aos dados, com base no presente consentimento. Tenho, ainda, direito de apresentar reclamação a 
uma autoridade de controlo. 
e) Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período previsto no Regulamento Arquivístico das Autarquias Locais em vigor. 
f) Os dados constantes do formulário sejam guardados no sistema de informação central da autarquia, possibilitando associar a presente informação aos 
meus processos existentes no Município de Macedo de Cavaleiros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4 - DATA E ASSINATURA 

 

Pede Deferimento.  

Assinatura ________________________________________ 

 

 

 

Data ___ /___ /_______ 

 


