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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 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 

Rua/lugar 

Localidade Freguesia 

Registo Predial n.º  Artigo(s) 

Código da certidão predial permanente 
 

PEDIDO 

Requer a V. Ex.ª certidão comprovativa de que o prédio acima identificado:   

  está isento de licença de  construção e de licença  de utilização por ter  sido construído antes  

da entrada em vigor do RGEU de 7 de agosto de 1951. 

 está dispensado da  licença de  habitabilidade por  ter sido  construído anteriormente ao ano  

de 1982 (deliberação de 9 de outubro de 1987). 

 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|___|___|___|/|___|___|___|___| 

________________________________ 
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ANEXO VIII 

FICHA DE ÁREAS 

Área de construção do edifício, por piso e por tipos de utilização (m2) * 

  Uso 1 … Uso 2 … … Totais parciais 

Piso 1     

Piso 2     

…     

Totais parciais     

Área de construção do edifício (total) 

* Caso se trate de obras de ampliação, as áreas ampliadas deverão ser descriminadas 

Cércea  
Altura da fachada m 

Altura da edificação m 

Número de Fogos  

(outros usos do edifício – número)  

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS: 
  
 1. Certidão predial; 

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

 3. Eventuais contratos celebrados tendo como objeto a edificação; 

 4. Outros documentos considerados relevantes que o requerente pretenda apresentar para o 
efeito; 

 5. Planta de localização;  

 6. Levantamento fotográfico exaustivo, representando todas as fachadas do edifício e a 
cobertura;  

 7. Ficha de áreas, conforme o Anexo VIII. 
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