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Exmo Senhor Presidente da     Entrada n.º _______ / ___________ 
Câmara Municipal de Mafra      (a preencher pelos serviços) 
 
 
Associação de cultura, recreio, desporto, sociais/ Associações similares: 

___________________________________________________________________________ 

NIPC: __________________ 

Sede: ______________________________________________________________________ 

Localidade:__________________________________________________________________ 

Freguesia/ União de Freguesias:_________________________________________________ 

Código Postal: _______-_____   ___________________ Tel/ Tlm: _____________________ 

E-mail: ________________@__________
 

Morada para efeitos notificação: _________________________________________________ 

Localidade: _______________________ Código Postal:______ - ____ __________________ 
 
Requer nos termos e para os efeitos previstos no Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Mafra, a isenção total do IMI respeitante aos prédios abaixo 

identificados: 

 

Artigo Designação 
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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
(Artigo 11.º do Regulamento) 

 
 Caderneta Predial; 

 Certidão da Conservatório do Registo Predial; 

 Declaração de inexistência de dívida à Segurança Social;  

 Declaração de inexistência de dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira, ou consentimento para 

consulta por parte da Câmara Municipal; 

 Declaração emitida pela Associação, em como os prédios se encontram afetos à prossecução dos 

fins estatuários associativos 

 
 

 
Pede deferimento,  
 
 
Mafra, _____ de _________________________ de 20 _  
 
O Requerente _______________________________________________________  
                         As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos, nos termos do Artigo 256º do Código Penal 
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