
 

   

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 

REQUERENTE 

Nome/Firma _________________________________________________________________,  - contribuinte 

fiscal;  - pessoa coletiva n.º , residente/com sede _________________ 

__________________________________________________________, em ____________________________, 

código postal -  ________________________________, telefone _______________, 

na qualidade de  - proprietário;  - comproprietário;  - usufrutuário;  - ____________________; do 

prédio sito _________________________________________________________________________________, 

em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.  

 

OBJETO DO PEDIDO 

O(A) Requerente acima identificado(a) vem solicitar a V.Ex.ª a emissão do documento assinalado com x: 

1 -  Certidão da licença de  - habitação /  - ocupação, emitida em _____/_____/_______, com o 

n.º _________, em nome de __________________________________________________________________. 

2 -  Certidão comprovativa de que o edifício  - omisso /  - inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo ________, da referida freguesia, é de construção bastante antiga (ano de ________), anterior à 

publicação do  - RGEU /  - RMEU, pelo que, não sendo exigível o licenciamento à data da construção, 

o mesmo não possui licença de utilização. 

3 -  Certidão comprovativa de que 
(1)

 _________________ hoje designada por _______________________ 

_______________________________________________________ se designou e foi conhecida anteriormente 

pelo nome de ______________________________________________________________________________. 

4 -  Certidão comprovativa da  - admissão /  - não rejeição da comunicação prévia de obras de 
(2)

 

___________________________________________________, identificadas no processo n.º _____________. 

5 -  Certidão comprovativa de _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.  

 

(1) – A Rua, o Largo, a Avenida, etc. 

(2) – Construção, alteração, ampliação, etc. 

 

Para o efeito, juntam-se os seguintes elementos: 

 - Planta de localização; 

 - Certidão de teor do registo predial/comercial; 

 - Caderneta predial emitida pelo Serviço de Finanças; 

 - Outros: _______________________________________________________________________________. 
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REGISTO DE ENTRADA 

 

N.º _______     Proc. ______________ 

 

Em _____/_____/20_____ 

 

O(A) Func. ______________________ 
 

PEDIDO DE CERTIDÃO 



ASSINATURA 

Pede deferimento, 

_____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) Requerente 

____________________________________ 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. __________________ 

 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As taxas devidas pela apreciação do pedido, conforme código 1.27 do Regulamento Geral de Taxas 

Municipais, foram pagas por fatura n.º __________, de ____/____/20____.          O(A) Func. ______________ 
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