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DataAssinatura

Na Qualidade:  Proprietário  Usufrutuário  Locatário  Superficiário  Outro

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         

Documentos comprovativos da qualidade do titular

Certidão emitida pela conservatória do registo predial

Certidão negativa emitida pela conservatória registo predial acompanhada da caderneta predial

Código de acesso à certidão permanente do registo predial

(1)

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS

   
(1)  Procuração ou declaração, escritura, contrato de arrendamento ou de direito de superfície, etc.

Vem requerer certidão de:

Planta de localização fornecida pela CMV à escala 1:25000  

Planta de localização fornecida pela CMV à escala 1:2000

Planta de localização com delimitação da pretensão

Planta de localização à escala 1:1000 com indicação das coordenadas geográficas (PT-TM06/ETRS89) dos 
limites da área da pretensão  

Documento comprovativo da legitimidade do requerente caso não seja proprietário 

alteração de utilização nº

freguesia de

sito na ruanº

.

Onde conste que o prédio inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) descrito na Conservatória do Registo Predial sob o

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         

autorização/alteração de utilização nº

sito na ruanº

Onde conste que o prédio inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) descrito na Conservatória do Registo Predial sob o

e com alvará de

corresponde ao alvará de autorização/

lhe correspondem o(s) número(s) de polícia

da(s) rua(s)

freguesia de .

freguesia de
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