EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA
DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO
PROCESSO N.º

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido
até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade de

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade de

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Válido
até
Administrador

DD

-

MM

-

AAAA

Outro

PEDIDO (Assinale a opção pretendida)
a)

Vem requerer a V. Exa. o depósito da ficha técnica de habitação referente ao prédio infra identificado, ao abrigo do
disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 68/2004, de 25 de março

b) Vem requerer a V. Exa. a emissão da segunda via da ficha técnica da habitação relativa ao prédio infra
identificado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 68/2004, de 25 de março
Local

N.º

Freguesia
Fração (ões)
Código da Certidão Predial Permanente
Código da Certidão Predial Permanente (da Fração)
Inscrição na Matriz

Faseamento da construção

OBSERVAÇÕES
a)

A Ficha Técnica de Habitação deverá ser elaborada de acordo com o modelo aprovado na legislação em vigor;

b) A FichaTécnica de Habitação, incluindo folhas anexas, deverá ser numerada e autenticada através de assinatura digital
qualificada do Promotor Imobiliário e do Técnico Responsável;
c)

De acordo com a legislação em vigor, a Ficha Técnica de Habitação não pode ser manuscrita;
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d) As Fichas Técnica de Habitação provisórias devem ser autenticadas através de assinatura digital qualificada dos autores dos
projectos;
e) Os modelos de requerimento, as minutas de termos de responsabilidade, as fichas estatísticas e os regulamentos municipais
podem ser consultados em www.mun-trofa.pt. Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar a Divisão de Obras
Particulares através do número de telefone 252 209 490.
NOTAS
a) A instrução do processo é efetuada de acordo com o estipulado pela Portaria n.º113/2015 de 22 de abril.
b) As instruções de preenchimento estão disponíveis no documento “Normas de instrução de processos (Obras Particulares)”,
disponível em www.mun-trofa.pt
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

DD

-

MM

-

AAAA

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.
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