
CMSC-Mod.13- Cert.Isenção.Licen.Utiliz- 2016                                                                                                                           1 de 2 

 

 
Certidão de Isenção de  
Licença de Utilização 

(nos termos do Regulamento Geral das Edificações Urbanas) 
 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º___________________, BI/CC n.º_______________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo Comercial 

________________válido até_____/_____/____, estado civil________________, residente/com sede em 

__________________________________________________________________________________________________  

código postal _______-__ ____,____________  ______, Telefone ______________, Telemóvel ____________________ 

E-mail____________________________________________________________________________  
 

2. PRETENSÃO 

Na qualidade de proprietário superficiário arrendatário mandatário outro (indicar qual) 

_____________________________________________, do prédio sito em 

________________________________________________________________________________ inscrito na matriz 

predial sob o artigo _____________, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 

______________________________, da freguesia de__________________________________ com a área de 

________________, vem  requerer a V. Exa., a emissão de certidão comprovativa de isenção de licença de utilização para 

o referido prédio, por se tratar de uma edificação executada:   

 antes de 7 de agosto de 1951, data da publicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), diploma que 

impôs a obrigatoriedade de licenciamento das construções e respetiva  utilização, para os prédios situados na cidade de 

Santiago do Cacém; 

 

 antes de 10 de janeiro de 1968,  por o prédio se situar no exterior do perímetro  da cidade de Santiago do Cacém,  

data em que a aplicação do RGEU (diploma que impôs a obrigatoriedade de licenciamento das construções e respetiva  

utilização), se  tornou extensiva a todo o concelho.  

 

Mais se refere que a edificação foi objeto do processo de construção n.º ___________/_______ e alvará de licença de 

construção n.º ___________/_________, por iniciativa do 

titular______________________________________________________________________.  
 
Pede deferimento 
 
Santiago do Cacém, ________ de __________________ 20  _____ 
 
O Requerente, ________________________________________________________________________________ 
 
(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________________) 
 
3. VISTORIA 

 

Em caso de vistoria o requerente deverá informar qual o contacto telefónico para confirmação do dia e hora para  
realização da mesma ___________  e identificação da pessoa que acompanhará a 
diligência___________________________________________________________________________________________. 
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CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

 

        -FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

                        

 

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES  
 

(B) 

 Documento comprovativo da legitimidade do requerente   

 Fotocópia não Certificada da Certidão da Conservatória do Registo Predial  (com todas as descrições e 
inscrições em vigor) 

 

 Fotocópia da Caderneta Predial Urbana (quando justificável)  

 Certidão da Conservatória de Registo Comercial (só para pessoas coletiva) ou código de acesso à 
certidão permanente n.º _______________________________ 

 

 Planta de localização (c/ identificação do local do edifício) 
 

 

  
Outros elementos: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
(A) - A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 

 
(B) – A preencher pelos serviços 

 

 
4. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário _______________________________________________________, Data ______ / _______ /______, 

 

O Requerente ___________________________________________________________________________________. 

 

 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo–  
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt   

 

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
mailto:sau@cm-santiagocacem.pt

