
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
                                   Pedido de emissão de certidão   
                                                                     

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC      Validade    Email  

OBJECTO DO REQUERIMENTO

Em representação de 

Morada  

Freguesia     Código Postal    
Contribuinte  

Vem  requerer  a  V.ª Ex.ª, a emissão de:

 Certidão de destaque automático 
Documentos a anexar:

 Declaração da junta de freguesia a atestar que o terreno é atravessado por um caminho público 
dividindo o terreno em parcelas independentes 

 Certidão de compropriedade
(Nos termos do artigo 54º da Lei 91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei 165/99, de 14 de setembro e Lei n.º 
64/2003, de 23 de agosto, se digne a emitir parecer, no sentido de não oposição do(s) prédio(s) abaixo referido(s), 
fique(m), em resultado de uma   compra   herança   doação entre as pessoas abaixo referidas):

Documentos a anexar:

Planta de localização
      Descrição da compropriedade em modelo próprio para o efeito
      Fotocópia do cartão de cidadão dos comproprietário

Descrição da conservatória do registo predial, dos prédios e caderneta predial
Facultativo: informação/declaração com a descrição dos prédios (este documento pode ser entregue 

pelo municipe junto ao processo)

 Certidão dos limites de freguesia
Documentos a anexar:

Planta de localização
Declaração de ambas as juntas de freguesia
Documento matricial
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 Certidão de localização de escolas de condução
Documentos a anexar:

Planta de localização

 Certidão de classificação de terrenos (PDM)
Documentos a anexar:

 Planta de localização

 Certidão de dominialidade pública ou privada
Documentos a anexar:

 Planta de localização

 Certidão de ruínas
Documentos a anexar:

 Declaração da junta de freguesia onde declare que o edificio se encontra em ruínas

 Certidão de isenção de licença de habitabilidade (construção anterior a 1969)
Documentos a anexar:

 Atestado  da  junta  de freguesia  a  atestar  que  o  edificio  é  de  construção  anterior  a  1969   Ou 
Caderneta Predial Urbana, desde que na certidão conste que o ano de inscrição na matriz seja anterior a 
1969        

 Certidão de isenção de habitabilidade 
Documentos a anexar:
   Atestado da junta de freguesia comprovativa da idade do prédio  

 Certidão toponímica
Documentos a anexar:

  Declaração da junta de freguesia a declarar a denominação da rua

 Certidão de número de porta
Documentos a anexar:

     Declaração da junta de freguesia a declarar a denominação da rua e número de porta

 Certidão de utilização de explosivos – empreitada
Documentos a anexar:

    Cedula de operador de substancias explosivos 
    Atestado da junta de freguesia a atestar o uso de explosivos  
    Atestado da junta de freguesia do utilizador de explosivos a atestar que é pessoa idónea  
    Fotocópia do cartão do cidadão  
    Planta de localização      
    Registo criminal  
     Declaração de adjudicação da obra quando se aplique     
    Pessoa coletiva: tem que apresentar o cartão de identificação de pessoa coletiva

 Certidão comprovativa de titularidade de licença de condução 
Documentos a anexar:
    Fotocópia do cartão de cidadão
    Identificação do proprietário

 Certidão retificativa
Documentos a anexar:
    Apresentação do documento original a ser retificado
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 Certidão de infraestruturas
 Certidão de isenção de controlo prévio
 Certidão de habitação a custos controlados.
 Certidão - assuntos diversos 
 Certidão de reconhecimento de interesse público
 Certidão de reconhecimento de interesse municipal

Descrição do pretendido

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor:

   Sim    Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,
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