
Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Esposende

vem por este meio requerer a CERTIFICAÇÃO de que o edifício é anterior ao 
REGIME DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO

Pede deferimento, 
 

Esposende,   
O requerente

Verifiquei a assinatura do requerente pela apresentação do BI / CC __________________________ 

CME.REQ35.0 
 

NOME N.º CONTRIBUINTE

EMAIL (requerente) EMAIL (alternativo)

NOTA IMPORTANTE: As notificações serão efetuadas através do(s) endereço(s) de correio eletrónico fornecido(s)

MORADA N.º POLÍCIA

C. POSTAL - LOCALIDADE NA QUALIDADE DE 

Art. Matricial Freguesia Descrição CRP Área (m2)

Antecedentes Informação Prévia Alvará Loteamento

Praça do Município, 4740-223 Esposende 
tel.: 253 960 176, Fax.: 253 960 176, e-mail dgu.geral@cm-esposende.pt  

Espaço livre para anotações (indique eventuais outros elementos probatórios da antiguidade da edificação):

Localização da edificação N.º Polícia

Caderneta predial urbana referente ao prédio abrangido com data de inscrição na matriz (no caso de prédios urbanos)

Planta de localização à escala 1/2000, com o prédio devidamente identificado e delimitado

Anexo a este requerimento, os seguintes elementos:

NOTA: Deve ser apresentado um processo em FORMATO DIGITAL e uma cópia em papel de todos os elementos

Registo fotográfico do edifício

BI N.º / CC N.º Validade
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Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Esposende
vem por este meio requerer a CERTIFICAÇÃO de que o edifício é anterior ao REGIME DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO
Pede deferimento,
 
 
O requerente
Verifiquei a assinatura do requerente pela apresentação do BI / CC __________________________ 
CME.REQ35.0
 
Praça do Município, 4740-223 Esposende
tel.: 253 960 176, Fax.: 253 960 176, e-mail dgu.geral@cm-esposende.pt  
Caderneta predial urbana referente ao prédio abrangido com data de inscrição na matriz (no caso de prédios urbanos)
Plantas à escala 1/50 ou 1/100 contendo as dimensões e áreas e usos de todos os compartimentos, bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário. 
Plantas à escala 1/50 ou 1/100 contendo as dimensões e áreas e usos de todos os compartimentos, bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário. 
Planta de localização à escala 1/2000, com o prédio devidamente identificado e delimitado
Alçados à escala 1/50 ou 1/100 com indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam.
Alçados à escala 1/50 ou 1/100 com indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam.
Anexo a este requerimento, os seguintes elementos:
Projetos de especialidades, a apresentar em função do tipo de obra a executar, com os respetivos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis
Projetos de especialidades, a apresentar em função do tipo de obra a executar, com os respetivos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis
NOTA: Deve ser apresentado um processo em FORMATO DIGITAL e uma cópia em papel de todos os elementos
Registo fotográfico do edifício
Alçados à escala 1/50 ou 1/100 com indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam.
Alçados à escala 1/50 ou 1/100 com indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam.
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