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 1. A atribuição de número de polícia a prédio sito em:  

 2. A emissão de certidão de número de polícia de prédio sito em:  
  

 3. A emissão de certidão de toponímia de arruamento e/ou 
 

 numeração de polícia a prédio anteriormente designado por: 
  

 e atualmente designado por:   

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME CONTRIBUINTE

N.º BI/CC Válido até NA QUALIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

CERTIDÃO DE TOPONÍMIA E/OU ATRIBUIÇÃO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA

NOME NA QUALIDADE DE 

-  C. POSTAL MORADA

CONTRIBUINTE N.º BI/CC Válido até TEL.

TELEM.
CORREIO ELECTRÓNICO 

Código da Certidão Predial Permanente

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado. 
(conforme previsto na Parte A do Código Regulamentar do Município de Esposende)

Vem requerer a V. Exª., nos termos do disposto no Código Regulamentar do Município de Esposende:

PEDIDO
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1. Planta de localização à escala 1:2000 ou superior, com a localização precisa e inequívoca do prédio objeto da pretensão. 
Esta planta pode ser obtida gratuitamente através do Geoportal disponível em http://sig.cm-esposende.pt.

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

Data Assinatura

Pede deferimento

PEDIDO
  4. A emissão de certidão, nos exatos termos 
   

 Para efeitos de   

 Identificação do Prédio:   

 -C. POSTAL MORADA

Artigo Matricial Descrição na Conservatória do Registo Predial

Processo Urbanistico n.º

Área (m2)

2. Cópia simples atualizada da Conservatória do Registo Predial ou código de acesso online à Certidão Permanente.

3. Documento comprovativo, conforme expresso no Código Civil, do regime de propriedade horizontal (aplicável aos prédios em regime de propriedade 
horizontal).

4. Documento comprovativo da legitimidade do representante (aplicável nas situações em que o requerente se faz representar)

TOMA CONHECIMENTO
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, 
prestar informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de 
privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de Privacidade ou envie um email para dpo@cm-
esposende.pt. De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos 
apresentados no âmbito do presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a 
garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem.
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 e atualmente designado por:          
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-
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Pede deferimento
PEDIDO
 Para efeitos de          
 Identificação do Prédio:          
-
TOMA CONHECIMENTO
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de Privacidade ou envie um email para dpo@cm-esposende.pt. De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem.
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