
 

Mod. 5.4/DOGUA 
*Se for solicitada com carater de urgência será cobrado em dobro o valor fixado no Regulamento Municipal de taxas e preços do Município 
 

Exm.º Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Ourique 
 
PEDIDO DE CERTIDÃO 

REQUERENTE 

Nome 

Morada/sede 

Localidade Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| 

Freguesia Concelho 

Doc.de identificação n.º   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NIF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Na qualidade de: Telefone  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail  

Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo, para o email indicado    Sim  Não 
 
PEDIDO 

Vem requerer a V. Exa. que lhe seja certificado que o prédio                       , inscrito na matriz sob o  

artigo n.º:                      , descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º   

da freguesia de                                   
 

 

 

 

 

 

 Requer que a referida certidão seja emitida com CARATER DE URGÊNCIA * 
 
Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 
 
 
O Requerente,______________________________________ 
 

Registo de entrada  

N.º |___|___|___|___|___| 

DATA |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 

PROCº N.º|___|___|___|/|___|___|___|___| 

______________________________________ 

 

 



 

Mod. 5.4/DOGUA 
*Se for solicitada com carater de urgência será cobrado em dobro o valor fixado no Regulamento Municipal de taxas e preços do Município 
 

 

O Requerente,______________________________________ 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS: 
  
 1. Certidão predial (cópia simples); 

 2. Caderneta predial urbana ou certidão emitida pelo Serviço de Finanças, da qual conste a 
data de inscrição do prédio na matriz;  

 3. Fotografias atualizadas a cores (se aplicável); 

 4. Planta de localização;  
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