EXMO.(A) SENHOR(A) PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

CERTIDÃO DE EDIFICAÇÕES ISENTAS DA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA DE UTILIZAÇÃO

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código
Postal

N.º Identificação
Fiscal

BI/Cartão de
Cidadão n.º

Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone

Cartão Munícipe n.º
Telemóvel

Fax

E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE (LEGAL) em caso de Pessoa Coletiva
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Bilhete
Identidade
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até:
Administrador

Outro

PEDIDO
Vem requerer a V.Ex.ª, a emissão de certidão comprovativa de que a edificação não está sujeita à apresentação de licença de
utilização, em virtude de ter sido construída antes da entrada em vigor do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (7 de Agosto
de 1951), ou antes de 1 de Janeiro de 1973.

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
Lugar/rua:_________________________________________________________freguesia de______________________________,
com a área de ___________descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o n.º_______________, inscrito na matriz sob o(s)
artigo(s)________________, da freguesia de __________________________________, a confrontar de norte com _____________
___________________________________________________________, a sul com _____________________________________
__________________________, a nascente com _________________________________________________________________,
e a poente com _____________________________________________________________________________________________,
construído no ano de ________, em nome de _____________________________________________________________________.
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JUNTA
Elementos constantes no Código Regulamentar do Município de Marco de Canaveses, artigo A/2-46.º
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X), os documentos que junta ao seu
processo.
Planta de localização e enquadramento à escala de 1:10 000, assinalando devidamente os limites da área objeto da
operação;
Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes, assinalando a área objeto da operação;
Fotografias atuais do edifício;
Declaração da Junta de Freguesia, onde conste que a construção foi erigida antes de 7 de Agosto de 1951 ou
antes de 1 de Janeiro de 1973 e não sofreu obras de alteração ou de ampliação depois dessa data;
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela Conservatória do Registo Predial há menos
de 6 (seis) meses, referente ao prédio ou prédios abrangidos;
Caderneta predial emitida pelas Finanças há menos de 6 (seis) meses;
Levantamento topográfico à escala mínima 1:500 incluindo o arruamento de acesso, com a indicação das
dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas e respetivo material;
Outros elementos que o requerente pretenda entregar:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pede Deferimento
Marco de Canaveses

O Requerente

/ __/____

O Assistente Técnico

_______________________________

INFORMAÇÕES E DESPACHOS DOS SERVIÇOS
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