
REQUERIMENTO
              CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA DE HABITAÇÃO/ UTILIZAÇÃO

Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente NIF/NIPC(*)

Nome/Designação
Na qualidade de:

N.º Identificação civil: Tipo: Validade
:

/ /

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada(*)

Código Postal(*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento

Vem requerer a V. Exª., certidão de isenção de licença de habitação/utilização do prédio sito 
na ,

na freguesia de ,

inscrito na Repartição de Finanças de Ponta Delgada sob o artigo n.º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º em nome de

,

por a edificação ser anterior à vigência do Regulamento Geral das Edificações Urbanas.

Junta, para o efeito, os seguintes documentos:

Tipo de pedido:

O processo só terá seguimento após a receção de todos os documentos exigidos. No caso de incumprimento, 
decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

Espera deferimento,

/ / Requerente

Proteção de dados pessoais:
Os DADOS PESSOAIS recolhidos 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, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor em 
matéria de proteção de dados pessoais. Saiba mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd. 
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Muito Urgente (taxa em triplo)Urgente (taxa em dobro)Normal (taxa em vigor)

Caderneta predial urbana pela Autoridade Tributária

Cópia não certificada do registo predial emitida pela Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada

BI CC Passaporte

Proprietário OutroUsufrutuário Locatário Superficiário

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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