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Pedido de vistoria/certidão – construção anterior a 7 de agosto de 1951

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portalegre

Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula)

Na qualidade de1 _________________________________________________ ,  do prédio sito em
_________________________________________________________________________________,
descrito na Conservatória do Registo Predial de ____________________________________sob o n.º
____________________, e inscrito na matriz predial ________________ da freguesia de
______________________________________________ sob o art.º n.º ________________________.

Vem requerer:

Certidão atestando que o imóvel foi construído antes de 7 de agosto de 1951, sendo a sua emissão

antecedida de vistoria e o seu deferimento sujeito à confirmação dos fatos abaixo declarados:

Declara que não foram executadas obras de alteração ou conservação e não existe para o local

qualquer processo de licenciamento de obras de edificação.

Portalegre, ________ de ____________________ de _________

Pede deferimento,

O Requerente

____________________________________________

Conferi os dados do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão.

Funcionário, __________________, em ____/____/______

Pago pela Guia de receita nº ______________, emitida em ______/_____/_______

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS:

1 Proprietário, mandatário, outro (descrever).

Reg. n.º ___________________

Data ______/______/_________

Funcionário _________________

Despacho:

Nome ___________________________________________________________________________
Morada/Sede_______________________________________________ n.º _______, ______(andar)
Freguesia ____________________________          Código Postal ______-_____ ________________
Concelho de ______________________NIP/NIPC_______________________,Cartão do Cidadão/BI
 n.º______________________Telefone____________________Telemóvel____________________
E-mail _________________________________________________________________________.

Exibição do Cartão de Identificação;
Certidão de teor da Conservatória do Registo 
Predial;Caderneta predial;
Planta de localização;
Foto de imóvel.

DAGF – Serviço de Administração Geral, Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 28, Apartado 47 | 7300 – 186 Portalegre
Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente)
E-mail: servico.atendimento@cm-portalegre.pt
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