
MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO                                                    
CÂMARA MUNICIPAL 
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

geral@cm-smpenaguiao.pt 
www.cm-smpenaguiao.pt 
Tel. (+351) 254 810 130 
Fax (+351) 254 810 131 

Rua dos Combatentes      5030-477 Santa Marta de Penaguião 
Contribuinte nº 506 829 138 

 

ATENDIMENTO; OPERAÇÕES URBANÍSTICAS; OBRAS MUNICIPAIS POR EMPREITADAS; PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ÁGUAS E SANEAMENTO; ACÇÃO SOCIAL; EMISSÃO DE LICENÇAS;  
SERVIÇOS URBANOS; GESTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL; GESTÃO DO FÓRUM DE ATIVIDADES; GESTÃO DE ACTOS ELEITORAIS 
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REGISTO DE ENTRADA  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS  DESPACHO 

Nº       /                
 

Pº Nº     /     /     /    

Em    /    /       

 

O Funcionário, 

 

________________ 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião 

REQUERIMENTO 

Nome / Designação       

Contribuinte / pessoa colectiva nº       Bilhete de Identidade nº       Telefone       

com morada / sede       Código Postal      -     

Freguesia de       Concelho de       

na qualidade de:  Proprietário  Arrendatário  Usufrutuário  Outro  

Ano da construção do imóvel (aproximadamente): ___________________________________________________________ 

Requer, nos termos legais, a emissão de uma Certidão, na qual se ateste que o prédio a seguir mencionado, por ter sido  

construído: 

a) antes da entrada em vigor do RGEU (em 1951 – aplicável à sede do concelho) – artigo do RGEU 

 b) antes da aplicação extensível do RGEU (em 1987 – aplicável ao restante território do concelho) – deliberação da         
sessão ordinária da Câmara Municipal de 20 de outubro de 2020 e deliberação da sessão extraordinária da Assembleia      

       Municipal de 30 de outubro de 2020. 

se encontra isento de licença de utilização. 

A Certidão é pedida para efeitos de:       

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO 

Freguesia de       Inscrição matricial: Artigo nº       

Descrição na Conservatória do Registo Predial de Santa Marta de Penaguião sob o nº       

Confrontações: Norte       Nascente       

 Sul       Poente       

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 Caderneta Predial  Certidão de teor 

 Fotografias do imóvel (mínimo de 3 fotografias de diferentes 
ângulos do imóvel que enquadrem e permitam o 
reconhecimento da situação existente)  Planta de Localização 

              

 

Santa Marta de Penaguião, 

 

      

 

de 

 

      

 

de 

 

      

 

O Requerente, 
 Autorizo o Município de Santa Marta de Penaguião a proceder ao tratamento dos meus dados pessoais.1 

                                                 
1     Os dados recolhidos neste pedido, relativamente à proteção de dados pessoais, são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no artigo 102º do Código do 

procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município de Santa 

Marta de Penaguião respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. 



INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

Em deslocação ao local em    /    /      Verifiquei que o prédio em questão  

 

 Aparenta ser construído antes de 1951 (sede do 
concelho), pelo que pode se emitir a certidão 

      Aparenta ser construído antes de 1987 (restante  

território do concelho), pelo que pode ser emitida 
certidão 

 Não aparenta, que tenha sido construído antes 
1951 (sede do concelho), pelo que não se deve 
emitir a certidão  

      Não aparenta, que tenha sido construído antes 
1987 (restante território do concelho), pelo que não 
se deve emitir a certidão  

  

 

Em __ / __ / ____ O Fiscal Municipal, 

 

___________________________________ 

 

 

 


