Município do Sabugal
Câmara Municipal
Divisão de Estudos, Planeamento e Urbanismo
_________________________________________________________________________
_________________________________________
040 – REQUERIMENTO PARA:
Gestor do Procedimento: _________________________

Certidão de Isenção de licença ou autorização
de utilização

_________________________________________
__________________________________________________________________________________
Apreciação:

__________________________________________________________________________________
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sabugal
1. REQUERENTE
Nome do requerente ______________________________________________________________________________________________
Residência/Sede _________________________________________________________________________________________________
Código Postal ____________ / _______

__________________________________

BI / Cartão de Cidadão n.º ___________________

Emitido em ______ / ______ / ______

Válido até ______ / ______ / ______

Contribuinte n.º _____________________
Telefone n.º ________________________ Fax n.º ________________________ E-mail _______________________________________
Correspondência a enviar para (A preencher no caso de querer o envio de correspondência para outra morada):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. PEDIDO
Vem na qualidade de:

 Proprietário  Mandatário  Usufrutuário  Superficiário  Co-proprietário  _____________________________________
Requer a V. Ex.ª se digne certificar se o prédio inscrito na Matriz Predial Urbana sob o art.º ___________, sito em
_______________________________________________________, na freguesia de _________________________________________,
concelho de _________________________________________, tendo como confrontações:
Norte: _______________________________________________

Nascente: ____________________________________________

Sul: _________________________________________________

Poente: ______________________________________________
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(Escolha opção)

 se encontra isento de licença ou autorização da utilização, em virtude do referido prédio ter sido construído antes da entrada em vigor
do Decreto-Lei n.º 38382/51, de 07 de Agosto

 se encontra isento de licença ou autorização da utilização, em virtude do referido prédio ter sido construído antes da entrada em vigor
do Decreto-Lei n.º 166/70, de 15 de Abril, e conforme o estipulado no artigo 28.º - A do Regulamento da Urbanização e Edificação para
o Concelho do Sabugal em vigor nesse Município

Pede deferimento.
______________________________________________________________

Sabugal ____________ / ____________ / ____________

(Assinatura do requerente)

Verifiquei a assinatura pelo Bilhete de
Identidade / Cartão de Cidadão n.º
__________________________.
O Funcionário
___________________________

Documentos a apresentar:
Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e do Contribuinte;
Certidão da Conservatória do Registo Predial;
Certidão do Registo Matricial;
Eventual contrato celebrado referente à venda do imóvel;
Levantamento fotográfico do imóvel.

Em caso de herança, juntar ainda:
•

Assinatura de todos os herdeiros e respectiva fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de cidadão e do contribuinte de cada
herdeiro;

•

Habilitação de herdeiros.
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