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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

 

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 

ENVIO/LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS

Levantamento presencial nos Serviços de Gestão Urbanística; 

Envio pelo correio, para a seguinte morada:

CERTIDÃO DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1951

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

PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Ex.ª, a emissão de certidão comprovativa de que, á data de construção em , do prédio acima 

identificado, não foi emitido alvará de utilização/ocupação, em virtude de: 

O documento solicitado destina-se a: 

A construção do edifício se verificar antes da publicação do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas (RGEU), não estando por isso sujeito à emissão da mesma; 

          .

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO

 ,conforme assinalado na planta topográfica que se 

descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o(s) n.º(s)

Para o(s) prédio(s) sito(s) no(a) 

Freguesia de 

e inscrito(s) na matriz sob o(s) artigo(s) nº.(s) 

anexa, juntando para o efeito, os elementos

 Localidade de 

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

Proc. N.º____________

N.º Guia:_____________ Valor:_____________ 

Rubrica:_______________

  descritos na Norma de Instrução de Processos. 

O edifício se situar em localidade onde a mesma não era exigida, ao abrigo do artigo 

39.º do Regulamento das Edificações Urbanas (REU) do Concelho de Peniche, a que corresponde o Processo n.º               /

com alvará de licença  de obras n.º /                                emitido em nome de
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