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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome  _____________________________________________________________________      Na qualidade de ______________________ 

Morada Fiscal ______________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia   ____________________________________  Concelho ______________________ Código Postal______________________ 

Identificação Fiscal  ___________________________  Tipo   ________________________________ Telefone _____________________ 

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

 

PRETENSÃO 

Vem requerer Certidão comprovativa de que o terreno sito na Rua /Lugar 

_________________________________________________________,  freguesia   __________________________________________  ,  

deste Concelho,  descrito na Conservatória de  Registo Predial sob o nº _________________________ e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo  _________________________, conforme assinalado na planta anexa, corresponde 

ao lote nº  ____________ do alvará de loteamento nº __________, estando prevista para o mesmo a construção de 

____________________________________________________________________,
1 

 com uma área de implantação de 

_____________________ m
2
 e área bruta de construção de ___________________m

2
 segundo as prescrições definidas no 

texto do alvará de loteamento. 

|__|       solicito o envio do(s) documento(s) por correio para a seguinte morada  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÕES 

Autorizo,____________________________________________________________Identificação Fiscal  ___________________________   

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

|__|    Ao levantamento de documentos;           |__|   À  consulta do processo; 

 

ENVIO/LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS 

|__|     Levantamento na Gaiurb, EM – Largo de Aljubarrota nº 13; 

|__|     Levantamento no Edifício Praça – Balcão da Gaiurb; 

|__|    Levantamento na Loja do Cidadão; 

|__|     Envio por correio,  para a seguinte morada 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
Art.º 14º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro com as sucessivas alterações 

 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

 

CERTIDÃO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM 
LOTEAMENTO PARA EFEITOS FISCAIS 
 
 
 

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
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ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO 

Documento comprovativo da legitimidade do requerente caso não seja o proprietário
2
; 

Fotografias do local /construção(ões), no mínimo duas em lados opostos; 

Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial ou Código de acesso;  

Certidão do registo comercial ou Código de acesso;  

Caderneta Predial do serviço de finanças; 

 Planta de Localização, com a delimitação do lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATA E ASSINATURA 
Pede deferimento,                          
 
 
Assinatura  _____________________________________________________________________________    Data ______________________ 

 

1 
Habitação unifamiliar, Bifamiliar, multifamiliar, edifício comercial e/ou serviços, armazém industria, equipamento, etc. 

2Procuração ou declaração, escritura, contrato de arrendamento ou de direito de superfície, etc. 
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