
no respetivo sítio da INTERNET;

5 – Cópia do contrato de promessa do negócio a realizar, se existir, para efeitos de análise da isenção em sede de IMT; 

6 – Certidão da conservatória do registo comercial ou declaração de início da atividade emitida pela administração 

fiscal; 

7 – Identificação dos administradores/gerentes (Anexo III); 

8 – Certidão permanente, se existir, do registo predial do prédio objeto do pedido de isenção de IMI; 

9 – Caderneta predial, se existir, do prédio objeto do pedido de isenção de IMI;  

10 - Cópia do Modelo 22 do IRC do último exercício encerrado, se existir; 

11 - IES (Informação Empresarial Simplificada) do último exercício encerrado, se existir; 

12 - Estudo de viabilidade económica. 

Data:               /          / 

Assinatura: _____________________________________ 

___Autorizo notificações via eletrónica para o Email______________________@_______________________ 

REQUERIMENTO

EXMO. SENHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

CABECEIRAS DE BASTO 

A empresa ___________________________________ , com sede em ____________________________ 

___________________________________________, com um Capital Social de ____________________, 

pessoa colectiva n.º _____________, vem por este meio candidatar-se a Projetos e Iniciativas 

Empresariais de Relevante Interesse Municipal, nos termos do Regulamento PIERIM Cabeceiras de Basto, 

aprovado pelo Órgão Executivo em 10/07/2020 e pelo Órgão Deliberativo Municipal em 10/08/2020, 

solicitando para o efeito que lhe seja concedida a atribuição de benefícios fiscais de IMI, IMTe Derama, 

bem como a redução de taxas municipais nos termos do disposto no PIERIM.

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS A ANEXAR AO REQUERIMENTO 

1 – Formulário de Candidatura (Anexo I) devidamente preenchido, datado e assinado; 

2 – Declaração de Compromisso (Anexo II) devidamente preenchida, datada e assinada;  

3 - Planta de Localização; 

4 - Certidões comprovativas de situação regularizada perante as Finanças e a Segurança social; 

4.1 - Declaração emitida pelo competente Serviço de Finanças comprovativa da situação tributária regularizada, 

ou, indicação de consentimento para consulta da situação tributária no respetivo sítio da INTERNET; 

4.2 - Declaração emitida pela Segurança Social comprovativa de que se encontram regularizadas as respetivas 

contribuições, ou, indicação de consentimento para consulta da situação contributiva à Segurança Social 

Projetos e Iniciativas Empresariais  de Relevante  Interesse Municipal 
PIERIM Cabeceiras de Basto
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