REQUERIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA REABILITAÇÃO DE FACHADAS
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Viseu,
e
Viseu Novo – SRU, S.A.
Identificação do Requerente:
Nome: _____________________________________________________________________________
Contacto: __________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________ Cód. Postal ________________
Nº Contribuinte ________________________, na qualidade de proprietário do edifício:
Localização do Edifício:
Sito na Rua ___________________________________________________

nº________ na freguesia

de ___________________________________________________________

composto por:

- número de pisos: ______ e destina-se a: ❑ habitação ❑ comércio ❑ _________________.
Natureza dos trabalhos a Efetuar:
❑ limpeza de cantarias
❑ reparação do reboco/pintura
❑ pintura
❑ refechamento de juntas
❑ reparação/pintura de gradeamentos
❑ colocação/substituição de caleiras e

❑ tubos de queda
❑ reparação/pintura de caixilharia

Caracterização da fachada a Recuperar:
Altura:
- Superfície da fachada: __________ m2;

Comprimento:

Data de Início das obras:
Os trabalhos serão levados a cabo no mês de ___________________.
Anexos: o presente requerimento deve ser acompanhado de cópias dos seguintes documentos:
- prova da qualidade de proprietário,
- fotografia das fachadas,
- planta de localização.
Viseu _____ de ____________ de ______
O requerente
________________________________
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Consentimento – tratamento de dados:
O novo Regulamento Geral da Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, exige
um consentimento informado e livre sobre a recolha e tratamento de dados dos cidadãos.
A responsável pelo tratamento destes dados é a Viseu Novo SRU (telef.: 232 448 098;
viseunovosru@mail.telepac.pt).
A Viseu Novo SRU conservará os seus dados pelo período necessário e de acordo com as imposições
legais, nomeadamente os prazos de conservação arquivística.
Estes dados poderão ser colocados à disposição de terceiros, prestadores de serviços, organismos públicos
e quaisquer outras entidades, apenas e só na medida do estritamente necessário ao cumprimento das
obrigações legais.
Declaro para os devidos e legais efeitos, que autorizo a recolha, o tratamento, a detenção e a
integração em bases de dados, dos meus dados pessoais anexos, que se destinam exclusivamente ao
pedido solicitado através do presente requerimento.

O requerente
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