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Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde 

_________________ DEFERIDO 

____________________________ 
Em _____/_____/_____ 
____________________________ 

Na qualidade de (proprietário; comproprietário; arrendatário; mandatário.) _______________________, venho requerer a 

Vossa Ex.ª, relativamente a (“a todo o prédio”; “rés-do-chão”; “1º andar”) _________________________ prédio urbano, 

sito___________________________________________________________________________, na localidade 

de ____________________freguesia de ______________________________, confrontando de Norte com 

_____________________________________________________________________________________do Sul                                                           

do Nascente ______________________________________________________________________________ 

do Poente ________________________________________________________________________________  

se digne a passar-lhe o documento que se assinala: 

� Certidão /fotocópia da licença de habitação     ocupação    emitida ______/______ /______ com o nº 

_____________ em nome ____________________________________________________________________. 

� Certidão comprovativa de na data de construção (em ____________) não ser exigida licença de habitação 

/ocupação, em virtude de    Ter sido construído antes da publicação do R.G.E.U;    Se situar em localidade     

onde a licença não é exigida pelo respectivo regulamento municipal. 

� Certidão comprovativa de ter possuído outro número de polícia (__________), qual e desde quando, ou a          

impossibilidade de certificar tal facto. 

� Certidão comprovativa de ___________________________ hoje designada por _______________________ 

se designou e foi conhecida anteriormente pelo nome de ____________________________________________.                   

� Certidão comprovativa de que o prédio se encontra licenciado pela Câmara Municipal (licença nº 

_______________de _____/_____/_____) e que não se vê inconvenientemente em que no mesmo seja instalado 

um estabelecimento de ______________________________________________________________________. 

� Certidão comprovativa de _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                                                                         

O documento solicitado destina-se a ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________                         

Castro Verde,      de   de  
Pede deferimento 
 O Requerente  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Nome:  

Morada:  

Código Postal: 

 

  Freguesia:  

  

 Data de Emissão:       /        / Arq. Identificação:   

Nº Contribuinte:   

Telefone: Fax:  E-Mail:  

Nº B.I.: 

Registo de entrada 
Nº__________Liv.º______                                                           
Proc.º N.º__________                                                                                                                           
Em ___/___/___                                                                                                      
OFunc.º_______________



 
 
 
Junta os seguintes documentos: 
 
 

�     Planta de localização 
 
 
� _________________________________________________________________  

 
 

� _________________________________________________________________ 
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