EXMA. SENHORA PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

CONSULTA DO PROCESSO
PEDIDO DE CERTIDÃO/DECLARAÇÃO OU FOTOCÓPIA AUTENTICADA
FOTOCÓPIA SIMPLES
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Válido até

-

-

Outro

PEDIDO
Ao abrigo do disposto no artigo 110 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual (RJUE), e art. 82 e ss. Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, vem requerer a V/Exa., o seguinte:
Consulta do processo nº
Fotocópias autenticadas do processo nº
Folhas n.º (s)
Fotocópias simples do processo nº
Folhas n.º (s)
Certidão
Da qual conste os elementos, ou que certifique o descrito/indicado em documento que se anexa.
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Na impossibilidade de emitir qualquer do(s) pedido(s) indicados, solicita que seja emitida certidão que ateste/justifique esse
facto

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao pedido.
1. Documentos instrutórios, nos caso previstos no n.º 6, artigo 110 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação
atual (RJUE) e/ou art. 85 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro:
1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - 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, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva
certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.
1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da
operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte
diretamente do ponto anterior.
1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial caso o requerente seja uma pessoa coletiva.
Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de seis
meses), de forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento.
2. Outros elementos que o requerente entenda pertinentes e pretende apresentar:
2.1._____________________________________________________________________________________________
2.2._____________________________________________________________________________________________
2.3._____________________________________________________________________________________________
2.4._____________________________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

(Usar este campo exclusivamente para os casos em que a assinatura digital deste documento não seja legalmente obrigatória)
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