REGISTO DE ENTRADA
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Peniche

Nº __________ Liv.º __________
Proc.º Nº ___________________
Em _______ / _______ 20 _____
O Func.º ___________________

ASSUNTO: REABILITAÇÃO URBANA – VISTORIA AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome/Designação: ____________________________________________________________________
Domicílio/Sede: _______________________________________________________________________
Código Postal: ___________ - __________

Freguesia: _________________________________

Código da Certidão Comercial Permanente: _________________________________________________
N.º de Identificação Fiscal: _____________________________Telefone/Telemóvel: _________________
Na qualidade de: ______________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
Morada: _____________________________________________________________________________
Código Postal: ___________ - __________

Freguesia: _________________________________

Identificação do n.º da matriz predial: ______________________________________________________

Solicita-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro:
Vistoria para verificação do estado de conservação antes do início da obra
Definição das obras necessárias para obtenção de nível de conservação superior
Vistoria para verificação do estado de conservação depois da conclusão da obra
(assinalar apenas uma opção de vistoria, por requerimento)

Pede deferimento,
Peniche, _______ de ________________________________ de 20______
O Requerente,
______________________________________________________________________
Conferi a assinatura pelo B.I. nº __________________________, de _______/_______/_______. O Func.º ________________________________
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DOCUMENTOS A ANEXAR
1. Cópia do documento de identificação do requerente:
Pessoas singulares:

cartão de cidadão / bilhete de identidade.

Sociedades:

certidão da Conservatória do Registo Comercial emitida há
menos de um ano ou código de acesso à certidão
permanente; cartão de cidadão / bilhete de identidade do(s)
representante(s) legal(is).

Associações ou Fundações:

estatutos; ata de eleição dos corpos diretivos; cartão de
cidadão / bilhete de identidade do(s) representante(s)
legal(is).

2. Cópia do documento comprovativo de legitimidade do requerente:

Proprietários:

certidão da Conservatória do Registo Predial emitida há
menos de um ano ou código de acesso à certidão
permanente ou, caso o imóvel esteja omisso, certidão
negativa do registo predial acompanhada de caderneta
predial onde constem os artigos matriciais correspondentes
ao imóvel.

Mandatários:

documentos constantes no ponto "proprietários"; procuração
ou outro documento que confira a representação,
documentos de identificação do mandatário.

3. Outra documentação (quando aplicável):
Cópia da caderneta predial;
Planta de localização do imóvel à escala 1/2000;
Fotografias do edifício envolvente.
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