
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 Na qualidade de 

Concelho Código Postal 

Telefone 

Nome 

Morada Fiscal   

Localidade 

N.º Identificação Fiscal

E-mail

DATA E ASSINATURA 

Pede 
Deferimento, 

Assinatura 

DPGU_OP_OPVIS_1.0

Data 

Autorizo o envio de ofícios e notificações decorrentes deste processo por correio eletrónico, para o endereço identificado no
presente requerimento, dispensando outros meios de comunicação.

Autorizo que os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam, cumulativamente, enviados por correio eletrónico para o
técnico responsável pelo projeto

Telemóvel 

PRETENSÃO

PEDIDO DE VISTORIA ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, SOLIDEZ E 
SALUBRIDADE DAS EDIFICAÇÕES
Nos termos do artigo 89.º, conjugado com o artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE)

Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Peniche

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO

N.º de entradas

Para o(s) prédio(s) sito(s) no(a) 

localidade de

Ano de construção

       fração/andar 

com o Artigo Matricial

Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do artigo 89.º, conjugado com o artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação (RJUE), a realização de vistoria ao prédio abaixo identificado: 

Nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do RJUE, com vista à determinação da execução de obras de conservação necessárias à 

correção de más condições de segurança ou de salubridade ou à melhoria do arranjo estético;

Nos termos do n.º 3 do artigo 89.º do RJUE, para determinar a ameaça de ruína ou perigo para a saúde pública e para a segurança 

das pessoas.

freguesia de 

:

Prédio constituido em regime de propriedade horizontal:

frações.

fogos. Não, com o n.º total de 

Não;

Sim, Identificação:

 Sim, com o n.º total de

Tem administração do condomínio:

 Junta-se para o efeito os elemen tos constantes na Norma de Instrução de Processos.

REGISTO DE ENTRADA 
N.º Req. __________Data: ____/____/_______ 

Proc. N.º____________

N.º Guia:_____________ Valor:_____________ 

Rubrica:_______________


	IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
	Morada Fiscal
	Freguesia
	Identificação Fiscal
	 Autorizo que as notificações sejam realizadas exclusivamente por via eletrónica, para o endereço de correio eletrónico identificado no presente requerimento.
	descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira sob o(s) nº(s)
	e inscrito(s) na matriz sob o(s) artigo(s) nº.(s)
	DATA E ASSINATURA
	Pede Deferimento,
	Assinatura
	Data




	Nome: 
	Morada Fiscal: 
	Código Postal: 
	Identificação Fiscal: 
	Telefone: 
	Telemóvel: 
	Email: 
	Dropdown1: []
	Data4_af_date: 
	Operação de loteamento em área abrangida por PPPUPDM: Off
	Concelho: 
	localidade: 
	artigo matricial: 
	ano de construção: 
	N: 
	º de entradas: 
	º de fogos2: 

	Nos prédios sitos noa Rua ou Lugar: 
	Dropdown9: []
	fração/andar: 
	localidade1: 
	n: 
	º de fogos1: 

	ident_cond1: 
	ident_cond2: 


