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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 que lhe seja autorizada a manutenção a título precário do(a) 

__________________________________________________________________________ 
1
 pertencente(s) ao(s) prédio(s) urbano(s) 

na Rua /Lugar _________________________________________________________________________________________________  

Freguesia _____________________________________________  deste Concelho, inscrito(s) na matriz predial 

______________________________,   sob o(s) artigo(s)  ______________________________, e descrito(s) na Conservatória de  

Registo Predial, como ___________________ do nº _______________________________ . O(s) referido(s) prédio(s) são 

afetados pelos alinhamentos previstos no âmbito do processo de obras particulares nº _____/____, conforme 

planta anexa. 

Comprometo-me a não exigir nenhuma indemnização da Câmara Municipal ou qualquer entidade que a venha a 

substituir na competência para o efeito, quando ___________________________________________
1
_venha a ser 

demolido(a) e a indicada área adjacente venha a ser afetada, por motivos urbanísticos ou outros. 

 

 

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 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1
 muro de vedação, área da parcela afetada pelos alinhamentos, construção 

 

CERTIDÃO DE ÓNUS DE PRECARIEDADE 
 
 

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



 
 
   
 
 
 

                                       
MOD_CERT_15_v2 

 

 

AUTORIZAÇÕES  

Autorizo, _______________________________________________ ___________________  Identificação Fiscal  ___________________ 

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

|__|       ao levantamento de documentos      |__|       à consulta do processo 

 
 
 
ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO 
 
|__|       Documento comprovativo da legitimidade do requerente caso não seja o proprietário; 

|__|       Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial ou código de acesso; 

|__|       Caderneta Predial atualizada. As matrizes são  atualizadas anualmente com referência a 31 de Dezembro; 

|__|       Planta com a delimitação da área afetada, executada sobre levantamento topográfico à escala 1/500, 

quantificando a área e a extensão de vedação afetados. 

 

 

 

 
 
 
 

DATA E ASSINATURA 
Pede deferimento,                          
 
 
Assinatura  _____________________________________________________________________________    Data ______________________ 

 

 

 

 


9.0.0.2.20120627.2.874785
	aa1: 0
	idp_proj5: 
	idp_proj5hh: 
	aa1t: 0
	aa1u: 0
	aa1o: 0
	idr_nome: 
	idr_qualidade: 
	idr_morada: 
	idr_freg: 
	idr_conc: 
	idr_cp: 
	idr_nif: 
	idr_tipo: 
	idr_tele: 
	idr_telm: 
	idr_email: 
	pr_sas: 
	pr_sas4: 
	idl_freg: 
	pr_obun: 
	pr_obua: 
	pr_sas46: 
	pr_sasg: 
	pr_sas4j: 
	pr_obuns4: 
	pr_obuad6: 
	pr_oee: 0
	pr_o33: 0
	aut1: 
	aut2: 
	aut3: 
	aut_email: 
	data_assinatura: 
	assinatura: 
	op: 0
	controlp61n: 0
	controlp65m: 0
	controlp68l: 0



