Município de Baião
Câmara Municipal
PEDIDO DE CERTIDÃO DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR À EXIGÊNCIA DA
LICENÇA DE UTILIZAÇÃO
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Baião
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome
Contribuinte nº

, portador do B.I. Nº

datado de

, emitido pelo A. I. de

, com morada/sede em
,

Freguesia de

, Concelho de

Código Postal
Telemóvel

,

, Telefone
, Fax

,

, E-mail

,

com consentimento que as notificações/comunicações do Município lhe sejam feitas por correio
eletrónico, na qualidade de
Proprietário

Representante Legal

Mandatário

Gestor de Negócios

Outro
____________________________________________________________________________
PRETENSÃO
vem requerer a V. Exa. certidão comprovativa de que a construção, sita na rua
, nº

da freguesia de

,

deste concelho, inscrita na matriz perdial urbana sob o artigo

, e descrito na

conservatória do Registo Predial sob o nº

, é de data anterior à da exigência da

respetiva licença de utilização no Município de Baião por ter sido construída antes de 8 de
junho de 1979.

ANEXOS
Para o efeito, junta os documentos que a seguir se indicam:
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Município de Baião
Câmara Municipal
Requerente – Pessoa Singular: CC ou BI e cartão de contribuinte (facultativo)
Requerente – Pessoa Coletiva: Certidão Comercial Permanente
Representante – Documento comprovativo na qualidade de representante
Cópia não certificada das inscrições prediais;
Cópia da inscrição matricial;
Fotografias de todos os alçados;
Planta de localização escala mínima 1:10000 (PDM) com a indicação do prédio assinalada e
rubricada pelo requerente;
Coordenadas geográficas da localização do prédio:
Latitude

Longitude (entre -8.115934

(entre 41.249110
e 41.089951)

e

-7.876519)

Histórico dos proprietários quando aplicável.
Outros

Em conformidade com o preceituado na legislação em vigor
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade
penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente
requerimento correspondem à verdade.

Pede deferimento,

Aos,

O Requerente /

O Representante

Ass. ________________________________________
(

),

A Preencher pelos serviços
O pedido está instruído com os elementos supra indicados pelo requerente.
Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o requerente
do provável pedido de aperfeiçoamento. Contudo, por sua insistência foi aceite.
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