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REQUERIMENTO – CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Penela

Identificação do Requerente

Nome / Designação

Morada

Código Postal

E-mail

B.I. / N.º Id. Civil Validade | |

Contribuinte Telefone / Telemóvel

Código da Certidão Comercial Permanente

Na qualidade de proprietário usufrutuário locatário superficiário titular do direito de

uso e habitação outro do prédio abaixo identificado

Identificação do Prédio

Descrição na Conservatória do Registo Predial n.º

Inscrição na matriz predial urbana rústica sob o art.º

Localidade

Código da Certidão Predial Permanente
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Requer a V. Exa.

Que se digne a mandar certificar que o referido imóvel não possui autorização de utilização, uma vez

que à data da sua construção não era obrigatório o seu licenciamento

Documentos Instrutórios

Assinale com uma cruz (X) nos quadrados identificados com “Req” os documentos que junta ao processo, sendo os
quadrados identificados com “CMP” destinados a ser preenchidos pelos serviços da Câmara Municipal

Req. CMP

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre
que tal comprovação não resulte diretamente do ponto anterior;

Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão – apenas nos casos em que, no ato da entrega dos
documentos, não seja possível apresentar o original para verificação pelos serviços da Câmara Municipal;

Certidão da descrição e de todas as inscrições emitida pela conservatória do registo predial - apenas nos
casos em que não seja fornecido o Código da Certidão Predial Permanente;

Matriz predial das finanças comprovando que a construção foi inscrita antes de:

7 de agosto de 1951 caso a edificação se situe no perímetro da Vila de Penela

18 outubro de 1965 nos restantes casos;

Planta à escala de 1:2500 ou superior, com a delimitação da área total do prédio e com a indicação precisa
da(s) edificação(ões);

Documentos em suporte digital (CD ou DVD) contendo as respetivas peças escritas e desenhadas nos
formatos PDF (para peças escritas) e DWF (para as peças desenhadas).

Outros elementos -

Documentos Instrutórios confirmados por ____________________ em _____ / _____ / _____

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Pede deferimento

O requerente,

Penela, de de 20
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Dados do documento identificativo
do requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____  /_____ /_____

Observações

O funcionário Penela, de de 20


