
 
 

1 Proprietário, Usufrutuário, Locatário, Mandatário, etc. 
2 Habitação Unifamiliar, Habitação Coletiva, Armazém, Industria, Terreno, Fração, etc. 
* Elementos facultativos 

 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

 
 
 

ASSUNTO: CERTIDÃO EM COMO A CONSTRUÇÃO É ANTERIOR ÀS NORMAS URBANÍSTICAS 
 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação ________________________________________________________________________________________ 

Profissão ___________________________ Estado Civil _________________ *B.I. n.º __________________ *emitido por 

________________________ *em _____/______/________ *válido até _____/_____/_________ Contribuinte n.º 

____________________ Domicílio/Sede _________________________________________________, n.º __________, 

Localidade __________________________________, Código Postal ___________-________ Freguesia __________________ 

Concelho _________________________________________ *Telefone n.º ___________________ *Fax n.º _________________ 

*E-mail _____________________________________________________ na qualidade de 1 ______________________________ 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Na qualidade de                                        1, do/a                                      2 sito no/a ________________________________ 

________________________________________ n.º             , Freguesia                                                           , deste Concelho, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º           __             , inscrito na matriz predial  rústica /  urbana sob o art.º 

n.º __________, da freguesia de                                           , vem requerer que V/ Ex.ª se digne emitir CERTIDÃO em como se trata 

de edificação construída ao abrigo das normas anteriores (assinalar a opção aplicável ao pedido), i.e., 

 Antes da extensão da aplicabilidade do Regulamento Geral das Edificações Urbanas a todo o concelho (01.11.1982). 

 Antes da publicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (07.08.1951). 

3. DOCUMENTOS QUE ANEXA (elementos instrutórios de acordo com o definido em Regulamento Municipal, Portarias e 

demais legislação subjacente) 

 Certidão de registo predial da conservatória 

 Fotografias do edifício e envolvente 

 Levantamento Topográfico do terreno e zona envolvente 

 Peças desenhadas com as construções existentes e anteriores às normas legais e regulamentares em vigor (equivalente a um 
projeto de arquitetura – identificação das áreas, plantas, cortes e alçados) 

 Certidão da Junta de Freguesia a atestar que o edifício foi construído antes de 01.11.1982, nos casos em que se justifique 

 Outros: _______________________________________________________________________________________________  

 
 

PEDE DEFERIMENTO. 

Oliveira do Bairro, ____ de ___________________ de ________ 

Assinatura ____________________________________________ 

 

Req.º n.º __________ Data _____/____/______ 

N.º Livro ___________ N.º Folha ___________ 

O/A Funcionário/a _______________________ 

Pago pela guia n.º ______ de ____/___/______ 

 


