Certidão sobre edifício
construído antes da entrada
em vigor do RGEU
GPPDE-SGU.07.4
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Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

BI / CC / Passaporte:

Código Postal:
Validade:

Telefone:

NIF:

Fax:

Na qualidade de:

Proprietário(a)

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Requer a V. Exa. a emissão de certidão comprovativa de que o edifício abaixo identificado e assinalado em planta anexa, é de
construção anterior à entrada em vigor do Regulamento de Edificações Urbanas (7 de Março de 1951 para o perímetro urbano de
Ponte da Barca e 20 de Maio de 1980 para o restante concelho).
Do

prédio /

Lote n.º

fração sito na

Rua /

Av.ª /

Tra.ª

lugar:

Inscrito na matriz predial sob o n.º

Freguesia
e descrito na Conservatória sob o n.º

/

,

com as seguintes confrontações:
Norte:
Sul:
Nascente:
Poente:
Elementos obrigatórios:
Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização do pedido;
Registos fotográficos do imóvel (mínimo de quatro fotografias sob diferentes ângulos que enquadrem e permitam o reconhecimento da
situação existente);
Registos cartográficos do imóvel, designadamente planta de localização à escala 1/10.000 e levantamento da edificação;
Inscrição predial matricial ou se não descrito, a declaração comprovativa de inscrição na matriz (Serviço de Finanças), podendo, na sua
inexistência, ser admitido atestado da respetiva Junta de Freguesia.
Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.
Pede deferimento,

Ato pago ao município, nos termos da
tabela de taxas e licenças em vigor,
através da
Guia de Receita n.º

emitida em
/

Ponte da Barca,

de

de

O(A) Requerente,

BI/CC:

, emitido em

Arquivo(BI):

/
Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
O pedido está instruído com os elementos necessários.
Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por
sua insistência, foi aceite.
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