Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração
da IHM - Investimentos Habitacionais
da Madeira, EPERAM

Assunto: Candidatura ao Reabilitar Madeira
Eu, (Nome)_________________________________________________________,
C.C.________________, NIF ________________, vem por este meio apresentar
candidatura ao Programa de Apoio Financeiro para as Empreitadas de Reabilitação
de Edifícios (Reabilitar Madeira), criado pela Portaria nº. 109/2021, de 17 de
março, publicada no Suplemento ao número 49, de 17 de março de 2021 da Série
I do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

A candidatura é acompanhada dos seguintes documentos:

⃣

a) Certidão de teor de descrição e de todas as inscrições em vigor,
emitida pela competente conservatória do registo predial, alusiva ao
edifício;
b) Caderneta predial, alusiva ao edifício;
⃣

c) Cópia dos documentos de identificação do proprietário;
⃣

d) Cópia de documento que comprove os poderes do requerente,
nomeadamente procuração ou certidão comercial;
⃣

e) Certidão comprovativa de situação regularizada junto da Autoridade
Tributária, por parte do proprietário
⃣

f) Certidão de situação regularizada junto à Segurança Social, por parte
do proprietário;
⃣

g) Mapa de controlo de responsabilidade do crédito do proprietário,
emitido pelo Banco de Portugal há menos de 10 dias úteis, de onde
não conste registo de incumprimento;
⃣

⃣

h) Certidão de registo criminal em vigor, no caso de pessoa coletiva de

direito privado, deverá ser apresentada a certidão relativa à mesma
e a todos os membros da sua administração ou gerência;
⃣

i) Comprovativo de licença ou autorização municipal para a execução da
obra de reabilitação, salvo tratando-se de obra de escassa relevância
urbanística, situação esta em que deve ser apresentado comprovativo
da sua comunicação ao respetivo município e indicação de prazo para
execução da obra de reabilitação não superior a 12 meses;
⃣

j) Estimativa do custo total da obra apresentada ao respetivo município,
salvo tratando-se de obra de escassa relevância urbanística, situação
em que deve ser apresentado orçamento do custo total da obra e de
alvará da empresa adequado à natureza e valor da mesma;
⃣

k) Termo de responsabilidade que ateste a melhoria de desempenho
energético em resultado da obra de reabilitação a executar;
⃣

l) Declaração sob compromisso de honra, da inexistência de outros apoios
públicos para a realização das mesmas obras de reabilitação.

O requerente declara que:
- Autoriza a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, com sede à
Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, código postal 9064-506 Funchal, a proceder à
recolha e tratamento, incluindo com o recurso a meios informáticos, das
informações e dados pessoais constantes da presente candidatura, para
finalidades de instrução, controlo, verificação, atribuição, gestão e fiscalização dos
apoios públicos na área da habitação que vierem a ser atribuídos, bem como,
sempre para as mesmas finalidades, a proceder à sua partilha com outras
entidades públicas no cumprimento de obrigações legais, tudo nos termos da
legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais, em especial o
Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016, reservando-se no exercício de todos os direitos que tal legislação
confere ao titular de tais dados pessoais.
- Sob compromisso de honra, todas as informações aqui prestadas são
verdadeiras e que a falsidade das mesmas determinará a não-aceitação da
candidatura por parte da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira,
EPERAM e/ou a anulação dos apoios públicos que em virtude da mesma lhe
venham a ser atribuídos, tudo de acordo e com as consequências previstas nas
regras em vigor para o Reabilitar Madeira, que são do seu conhecimento.
- Aceita de forma integral e sem reservas as regras previstas na Portaria nº.
109/2021, de 17 de março, publicada no Suplemento ao número 49, de 17 de
março de 2021, da Série I do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.
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Pede deferimento,
Funchal, ____ de ________________ de 20___.

Assinatura:
______________________________
(Contacto:______________________)

O Funcionário:
_________________

