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Reg.º Nº______Liv.º____ 
Proc. Nº_____NºDoc.___ 
_____________________ 
_____________________ 
 
Em ___/___/20___ 
 

O FUNCIONÁRIO 
_____________________ 

 
 

 
 
_____DEFERIDO 
____________________
____________________
____________________
____________________ 
     ___/___/20___ 
O _________________ 
___________________, 
____________________ 

 
REQUERENTE 
                                                                                  Ex.mo Sr. 
                                                                    Presidente da Câmara Municipal de  
                                                                        ______________________________________ 

(1)________________________________________________________________________________, 

estado civil _____________, contrib. Fiscal N.º____________, pessoa colectiva N.º ______________, 

com sede/morada_____________________________________________, N.º ______, ___.º andar, na 

localidade de_______________________________________________________________, freguesia 

de ___________________________________, do Município de ______________________________ 

na qualidade de: � - proprietário; �- comproprietário; � - arrendatário; � – mandatário. 

 
OBJECTO DO PEDIDO  

 Requer a V. Ex. ª se digne mandar satisfazer o pedido sob o nº�: 

          1 – �- Que lhe seja conferida fotocópia autenticada da licença de �- construção; �-habitação; 

�- ocupação, que foi passada a _________________________________________________________, 

em __/__/20__, relativa ao prédio (1-A)____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

           2 – � – Que lhe seja passada certidão autenticada que comprove se o seu prédio urbano 

(2)______________________, sito na _____________________________________________ 
_____________________, freguesia de _____________________________, deste Município, 
construído(3) ______________________________________________, estava ou não sujeito a 
licença de: � - habitação; � - ocupação. 

            3 – � – Certidão que comprove que o prédio urbano, sito n___ (4) _______________________ 

___________________________________, em_____________________________________________ 

hoje com o nº ___, possuiu outro número de polícia, qual e desde quando, e � qual a designação. 
 

(1)– Identificação do requerente. 
(1-A) – Sito em (Rua..., estrada..., nº..., km ..., ou confrontamento...). 
(2) – Todo o andar ..., anexo... 
(3) – Antes ou depois de 20..., ou em .../.../ com a licença nº..., de... 
(4) – Rua, largo, praça, etc. 
 



 
 
 
 
 
OBJECTO DO PEDIDO (Contin.) 

que tinha a mesma artéria, e se tais comunicações foram, e em que data, comunicadas à Conservatória  

do Registo Predial. 

                 4 – � – Certidão indicando a designação que possuía ou por que era conhecida a artéria que  

hoje se designa de ________________________________________________________, na localidade 

de _________________________________________________, e onde se inicia e termina. 

                 5 – � – Certidão em como essa Câmara Municipal não vê inconveniente que o requerente  

instale um estabelecimento de __________________________________________________________, 

no prédio que (5)  ____________________________________________________________________ 

n___ (6) ___________________________________________________________________________, 

localidade de _________________________________, freguesia de ___________________________, 

deste Município, certificando-lhe que (7) _________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________. 

                  6 – �- Certidão que comprove (8)______________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________  

 
ASSINATURA 
      Espera de V. Ex.ª deferimento. 

 Data: ____ de _______________ de 20___.  

                                                                                         ASSINATURA DO REQUERENTE, (9) 

                                                                         ___________________________________________________ 

 Conferi: ________________________ B. Ident. Nº _______________ de ___/___/_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
(5) – Que possue, ou que vai construir, alterar, ampliar, etc., ou (sendo propriedade de terceiro) se situa .... 
(6) – Rua, avenida, localidade, etc., ao km... da estrada... 
(7) – A obra foi realizada conforme projecto aprovado por essa Câmara, ou que para a obra já foi apresentado (ou aprovado) projecto 
(8) – Outras hipóteses. 
(9) – Se não apresentou o bilhete de identidade, tem de reconhecer a assinatura. 


