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       1. Requerimento 
  
       
 

CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL - EXPOSIÇÃO SOBRE O ESTADO 
 
Documentos a entregar 

Os documentos devem ser numerados e organizados pela ordem indicada
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 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Conservação de imóvel - exposição 
sobre o estado 

Identificação do requerente

Nome

-Morada Código Postal
Localidade

Vem expor 

 TelefoneDoc.de identificação n.º NIF / NIPC
E-mailTelemóvel

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Código de acesso à certidão do registo predial

Lisboa,
Pede deferimento

As deficiências existentes no edifício ou fração assinalado, com o objetivo do seu proprietário ser intimado a corrigir as mesmas, nos 

termos da legislação em vigor.

Descrição das deficiências

Proprietário do edifício ou da fração a que se refere a exposição (dispensável no caso do requerente desconhecer) 

 Telefone

Nome

Legislação aplicável: 
- Plano Diretor Municipal de Lisboa (Aviso nº 11622/2012, publicado no Diário da República nº 168, 2ª série, de 30 de agosto) 
- Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro) 
- Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa (Aviso nº 1229/2009, publicado no Diário da República nº 8, 2ª série, de 13 de janeiro), alterado pelo Aviso nº 5147/2013, 
   publicado no Diário da República nº 74, de 16 de abril)

 Solicito ainda que todas as notificações referentes a este processo sejam enviadas por mensagem de correio eletrónico ao/a:

E-mail
Nome

-
Morada
Código Postal

Identificação do imóvel

Local

E-mail

Meios de notificação

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico 
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CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL - EXPOSIÇÃO SOBRE O ESTADO
 
Documentos a entregar 
Os documentos devem ser numerados e organizados pela ordem indicada
 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Conservação de imóvel - exposição sobre o estado 
Identificação do requerente
Vem expor 
Na qualidade de
As deficiências existentes no edifício ou fração assinalado, com o objetivo do seu proprietário ser intimado a corrigir as mesmas, nos termos da legislação em vigor.
Proprietário do edifício ou da fração a que se refere a exposição (dispensável no caso do requerente desconhecer) 
Legislação aplicável:
- Plano Diretor Municipal de Lisboa (Aviso nº 11622/2012, publicado no Diário da República nº 168, 2ª série, de 30 de agosto)
- Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro)
- Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa (Aviso nº 1229/2009, publicado no Diário da República nº 8, 2ª série, de 13 de janeiro), alterado pelo Aviso nº 5147/2013,
   publicado no Diário da República nº 74, de 16 de abril)
Identificação do imóvel
Meios de notificação
Homologação
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