
Registo MGD N.º

Data de Entrada:

Registado por:

Classificação:

Processo SPO N.º:

 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria
 Pedido de *

 (*) nos termos do Decreto-Lei n.º 555/1999 na sua redação actualizada.

 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NIF 

 Nome

 Morada/Sede

Localidade

 Código Postal  Freguesia

 Telefone  E-mail

 Doc. de Ident.  Número

 Na qualidade de  Outro

 REPRESENTANTE

NIF 

 Nome

 Morada/Sede

Localidade

 Código Postal  Freguesia

 Telefone  E-mail

 Doc. de Ident.  Número

 Na qualidade de  Outro

 OBJETO DO REQUERIMENTO

 Vem requerer a Vossa Exa., para o prédio abaixo identificado, o pedido de Certidão, que consta de:



IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OU FRAÇÃO

Rua  Nº Porta
 

Bloco

Localidade  Código Postal

Freguesia

Conservatória do Registo Predial Número

 
Artigo nº

 
 Classificação da matriz

OBSERVAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

  Em caso de autorizar o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço indicado marcar com um X.

PEDE DEFERIMENTO, O REQUERENTE,




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de teor


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de teor
Certidão de teor




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão narrativa


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão narrativa
Certidão narrativa




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de buscas


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de buscas
Certidão de buscas




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão para efeitos de cedências


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1013 ]3 - Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização
fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:2.000, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas utilizado pelo município.


[  URB2114 ]4 - Planta de cedências, à escala 1/200 ou 1/500, com a totalidade da parcela delimitada, e indicação
das áreas a ceder ao domínio municipal e respetiva finalidade.


[  URB1117 ]5 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão para efeitos de cedências
Certidão para efeitos de cedências




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão para efeitos de benefícios fiscais


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão para efeitos de beneficios fiscais
Certidão para efeitos de beneficios fiscais




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de usos, condicionantes e servidões


06-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º
113/2015 de 22 de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial,
acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de usos, condicionantes e servidões
Certidão de usos, condicionantes e servidões




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de alteração de confrontações


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de alteração de confrontações
Certidão de alteração de confrontações




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de infraestruturas


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de infraestruturas
Certidão de infraestruturas




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de utilização


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de utilização
Certidão de utilização




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de ruínas


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1013 ]3 - Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização
fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:2.000, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas utilizado pelo município.


[  URB1413 ]4 - Fotografias do imóvel.


[  URB1117 ]5 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de ruínas
Certidão de ruínas




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão de localização - ARU


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão de localização - ARU
Certidão de localização - ARU




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Certidão do estado do processo


07-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe 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 n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Certidão do estado do processo
Certidão do estado do processo
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