
 

 

CANDIDATURA 
 
 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

                                                                                                                                                                           (nome), 
 
residente na                                                                                                 , n.º                  , em                                               

___________(localidade), com o telefone n.º                      , titular do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão  

n.º                                , válido até      /     /     , e contribuinte  n.º                             ,  na  qualidade  de  proprietário 

do  edifício  sito  na                                                                                                                                        , n.º                  , 

em                                                    (localidade), vem requerer, ao abrigo do Programa Habitar Castelo 

Branco – Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Edifícios Habitacionais, a atribuição de 

comparticipação nas obras a realizar no edifício acima identificado, juntando para o efeito os documentos 

abaixo assinalados: 

 

 Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e dos respetivos 

proprietários. 

 Planta de localização. 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial, comprovativa da propriedade do imóvel, bem como 

documento comprovativo do título constitutivo da propriedade horizontal, quando aplicável. 

 Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a realização 

de obras, quando aplicável. 

 Identificação e contactos (endereço postal, telefone, email), do requerente ou, sendo o caso, do 

administrador do condomínio. 

 Comprovativo de emissão da autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão 

comprovativa de isenção da mesma. 

 Orçamento, com descrição dos trabalhos a executar (de acordo com o modelo disponibilizado) e 

respetivo prazo de execução.  

 Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos. 

 
 

Espera Deferimento, 

 

Castelo Branco,         de                          20         

 

Assinatura do requerente 
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