Registo de entrada
N.º |___|___|___|___|___|

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

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

Exm.º Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Ourique

REABILITAÇÃO URBANA – PEDIDO DE VISTORIA PARA
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

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
Requer a V. Ex.ª nos termos do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23/10, alterado e republicado pela Lei n. 32/2012
de 14/08, a Avaliação do Estado de Conservação,

antes

depois das obra (s) do

edifício,

fração

(ões), descrito na Conservatória do Registo Predial de Ourique sob o n.º
e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de

sob o artigo

,

sito em
e referente ao Processo de Obras n.º
prévio).

/

(indicar caso se tratem de obras sujeitas a controlo

[Escreva texto]
ANEXOS:

Para o efeito anexa ao presente, os seguintes documentos:
Documentos 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).
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial,
referente ao prédio;
Licença de Utilização;
Certificado energético inicial e final;
Certidão de localização do imóvel em Área de Reabilitação Urbana;
Descrição dos trabalhos a efetuar, sua calendarização e valor estimado da obra. (caso se tratem de
obras isentas de controlo prévio);
Planta de Localização do imóvel / edifício em Ortofotomapa.
No caso de imóvel arrendado passível de atualização faseada das rendas nos termos do artigo 27.º do
novo regime de arrendamento urbano (NRAU), contrato de arrendamento celebrado.

Data e Assinatura

Ourique, ___/___/_______

O Requerente,______________________________________

