Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moura

CERTIDÃO DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR AO REGULAMENTO GERAL DAS EDIFICAÇÕES
URBANAS (RGEU)
Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula):
Nome ___________________________________________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________________________________ Código Postal ________-______
Telefone __________________ Fax __________________ N.º de Contribuinte __________________
Nº Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão _______________________data de emissão / validade _______________
E-Mail ___________________________________________________________________________________________
Na qualidade de:
Proprietário

Usufrutuário

Titular do direito de uso e habitação

Locatário

Superficiário

Mandatário

_________________________________________

Vem requerer a V. Exa., em conformidade com o RJUE - Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro na sua
redação atual, que certifique em como a construção identificada, foi construída anteriormente à vigência do
Decreto-lei n.º 38382 de 7 de agosto de 1951, na sua atual redação – Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(RGEU).
Antecedentes urbanísticos:

Pedido de informação prévia nº ______ de _______;
Certidão de classificação de construção anterior ao RGEU;
Alvará de loteamento nº ______ de _______;
Alvará/título de construção nº ______ de _______;
Alvará/título de utilização nº ______ de _______;
Processo de obras nº ______ de _______;
Outro: ______________________________________

Identificação do Local:

Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia __________________________________________ Código Postal ________-______ ___________________
Descrição predial _________________ Inscrição matricial _________________ Fração ________ Secção ________

Autorizo que:

as notificações no âmbito deste pedido sejam efetuadas por via eletrónica, nos termos do artº 121º do RJUE, para o
seguinte endereço de correio eletrónico:_______________________________________________
os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam cumulativamente enviados para os seguintes endereços de
correio eletrónico:
Autor do Projeto ___________________________________________________
Outro _______________________________________________________

Moura, ______ de ____________ de ______.
Pede deferimento,

O Requerente,

________________________________________________________________________________________________
As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos,
nos termos do Artigo 256.º do Código Penal

Peças instrutórias:

(excerto do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação do Município de Moura – Edital nº 450/2009, de 8/5)
Artigo 79.º
Edificação anterior ao RGEU
O pedido de certidão de edificação anterior à entrada em vigor do Regulamento Geral das Edificações Urbanas deve ser
instruído com os seguintes elementos:
a) Requerimento;
b) Prova da legitimidade, nos termos da legislação aplicável;
c) Plantas de localização à escala 1/25 000, 1/3000 e, quando possível, fotografias aéreas, a fornecer pelos serviços
camarários, com indicação precisa da localização do prédio;
d) Descrição predial e inscrição matricial do prédio no qual se implanta o edifício;
e) Demais elementos, inclusive fotografias ou dados periciais que permitam fundar a antiguidade do edifício.
Plantas com levantamento do edifício existente, à escala 1:100 ou superior, (facultativo).

DECLARAÇÃO DE CONSENTMENTO-RGPD
“Os seus dados pessoais, constantes neste requerimento, serão utlizados pelo Município de Moura para dar resposta aos seus pedidos e
para a instrução deste processo. Necessitando para isso, do seu consentimento expresso- Art.º7.º RGPD. Em termos de práticas de
privacidade, o Município de Moura, respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados “. Assinatura_______________________________

