REQUERIMENTO
Certidão de edifício construído antes da vigência
do RGEU
(pedido de isenção de autorização de utilização)
DOPGU
ENTRADA Nº

SPO

Exmo. Senhor,

SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

REQUERENTE:

,

Nome:
NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Proprietário

Comproprietário

Usufrutuário

Locatário

Outro

REPRESENTANTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:
, Cód. Postal:

Sítio ou Lugar:
Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Mandatário

Gerente

Administrador

Procurador

Outro

NOTIFICAÇÃO:
Solicitando que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam dirigidas para:
Requerente, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Representante, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Outro:
Residência / sede:
Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

n.º:

Lote, Andar:
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Sítio ou Lugar:
Concelho:

, Cód. Postal:
Telefone:

-

,

, E-mail:

,

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO / FRAÇÃO:
n.º

Rua
Local

Cod. Postal

Inscrito na matriz predial urbana sob o nº

Lote, Andar
-

da freguesia de

e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Tábua sob o n.º

.

não descrito na Conservatória do Registo Predial.
Código da Certidão Predial Permanente

Vem requerer a V. Ex.ª se digne mandar certificar que o prédio urbano acima identificado:
foi construído em data anterior a 1951, não carecendo por isso de autorização de utilização.
se situa fora da sede do concelho ou de sede de freguesia e foi construído em data anterior à vigência do
RGEU (02/04/1960), não carecendo por isso de autorização de utilização.

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR (artº 89º do RMUE)
Planta de localização e enquadramento à escala de 1:25 000 e à escala 1:2000 ou superior, assinalando
devidamente os limites da área objeto da operação;
Fotografias atuais do edifício;
Descrição e todas as inscrições em vigor, emitida pela Conservatória do Registo Predial, referente ao
prédio ou prédios abrangidos;
Caderneta predial emitida pelas Finanças;
Documento comprovativo da antiguidade do edifício.

Tábua,

de

Pede Deferimento, o

, de

Requerente,

Representante

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
O funcionário:

Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

em
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