
Informação dos Serviços Despacho Registo de Entrada

A preencher pelos serviços A preencher pelos serviços

EUR | Expediente Urbanístico 

Vistoria para determinação do nível de conservação
de prédio urbano ou fração autónoma

Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Identificação do requerente

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º BI: Validade:
N.º CC: Validade:
NIF:

Identificação do representante

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º de identificação: Tipo de documento1: Validade:

NIF:
Na qualidade de2:

dados do prédio

Sito em:
N.º do art.º da matriz: da freguesia de:
N.º registo Predial: Fração autónoma:

Pedido

Na qualidade de                     proprietário                     usufrutuário                    arrendatário                     superficiário 
e nos termos das disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto (Regime da Reabilitação Urbana) 
na sua redação atual, e no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho (Estatutos dos Benefícios Fiscais), na sua redação 
atual e no âmbito da Estratégia de Reabilitação Urbana da ARU de

 Reguengos de Monsaraz  Campinho
 São Marcos do Campo     São Pedro do Corval, 

vem requerer a V. Ex.ª a realização de vistoria
 inicial; 

  final,
para determinar o nível de conservação do prédio urbano ou fração autónoma acima identificada.

Antecedentes 

 Não existem processos de antecedentes na Câmara Municipal, para o local em questão;
 Pedido de Informação Prévia;
 Licenciamento / Comunicação Prévia de obras;
 Obras isentas de controlo prévio municipal

1 Indicar o tipo de documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou outro)
2 Indicar a qualidade em que representa o requerente.
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Antecedentes 

Descrição/enumeração dos antecedentes:

Declarações 

   Declaro que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade, sob compromisso de honra e consciente de 
incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas declarações.

   Declaro tomar conhecimento que o não cumprimento dos prazos e condicionantes previstos no processo poderá implicar a 
revogação da decisão de isenção / redução e o pagamento das taxas devidas.

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento 
dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de 
dados pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido 
formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica 
municipal em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
   Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Documentos em anexo

 Certificado energético (vistorias inicial e final);
 Planta de localização;
 Cópia da caderneta predial;
 Cópia da certidão de teor;
 Elementos fotográficos;
 Contrato de arrendamento com declaração do proprietário ou usufrutuário;
 Outros

Pede deferimento
Data  O Requerente
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