
 
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE 

– CÂMARA MUNICIPAL – 

Notas para preenchimento e instrução do requerimento 
1) riscar o que não interessa 2)proprietário, procurador ou representante  3) assinatura do proprietário, procurador ou representante conforme  

Exmo. Senhor      Registo de entrada n.º ________ / ______ Liv.º ______ 

Presidente da Câmara Municipal    Proc.º n.º ___________ / _____     _____/_____/_____ 

de Monchique      Func.º ______________________________________ 
 
 
ASSUNTO: Pedido de atribuição/alteração do número de polícia 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
 

Nome_________________________________________________________________________ profissão _________________________ 
 
estado civil ________________ contribuinte n.º______________ BI n.º ____________ emitido  a ____/ ____/ ____ arquivo _____________ 
 
residência/sede (1) em __________________________________________________________________ freguesia   _________________ 
 
código postal ____________ - _______ concelho _________________________ telefone _________________ fax    _________________  
 
 E-mail ____________________________ na qualidade de (2)  ______________________ conforme documento comprovativo que anexa. 
 
 
OBJECTO DO PEDIDO 
 

Vem requerer a V.Ex.ª que se digne encetar os mecanismos necessários com vista à atribuição/alteração (1) do número de polícia para o  
 
edifício inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º _________________________,  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial         
 
sob o n.º ________________, sito em ______________________________, freguesia de __________________, Concelho de Monchique.  
 
O prédio possui Alvará de utilização/ alvará de alteração de utilização (1) n.º__________, emitido pela Câmara Municipal de Monchique em  
 
______/ ______/ ______, e ainda o processo de obras n.º _______/ _________. 
O edifício é para: 
 
          Habitação      Industria             Alojamento local 
 
          Comércio / serviços             Empreendimento turístico 
 
          ________________________________________________________________________________________________________  
 
Documentos em anexo: 
          Planta de localização     Cópia do alvará de utilização/ alvará de alteração de utilização (1) 
          
          Documento comprovativo da qualidade de proprietário/ procurador ou representante (1) 
         
          Certidão da descrição e de  todas as inscrições em vigor do prédio abrangido, emitida pela Conservatória do Registo Predial. 
      
Observações: 
          __________________________________________________________________________________________________________    
  
          __________________________________________________________________________________________________________    
 
 
Pede deferimento      Requerente (3) 
 
Monchique, ______ / ____ / ____   ________________________________________ 
 
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 
Verifiquei os elementos apresentados.       O Funcionário 
As taxas devidas pela apresentação do presente  
pedido foram pagas pela guia  ____________  ____/____/____                                   ___________________________________________ 

 
 
DESPACHO 
                   O Presidente 

 
________________________________________________________            __________________________  ___/___/___       
     


