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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
VISTORIA PRÉVIA - UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO
ANEXO
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Operações Urbanísticas - Requerimento
Vistoria prévia - Utlização e conservação do edificado
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
VISTORIA PRÉVIA - UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO
Art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
do(a)
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
 do edifício
Requer que mande proceder à realização de VISTORIA para verificação de:
que integra o prédio abaixo identificado e em relação ao(à) qual aponta as seguintes anomalias:
PRETENSÃO
Para o efeito, junta os elementos assinalados em anexo.
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
em nome de 
ANTECEDENTES 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
Contrato de arrendamento (quando o requerente for arrendatário).
Plantas às escalas de 1:25 000 e 1:2000, ou superior, onde assinala e delimita a área objeto do presente pedido. 
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial.
Cópia(s) da(s) caderneta(s): 
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_VISTCOND.FI, em anexo.
Fotografias do edificado a vistoriar.
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
FAX
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
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