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REQUERIMENTO: 
 
 DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 
PEDIDO DE 2.ª VIA DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 
 
 

 
 

Número de Processo ___/_______/_____                                            Data de Entrada ____/_______/____ 

 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitória 

 

(nome do requerente) ______________________________________________________________________, 

contribuinte (pessoa singular ou colectiva) nº _______________________, residente em (Rua/Avª) _______ 

______________________________________________________________________ (nº) _____________, 

(localidade) ______________________________________________, (cód.postal) ___________-________, 

Freguesia de ________________________________________, com o telefone nº _______________, fax nº 

_____________, e-mail ________________________________________ portador do Bilhete de 

Identidade/cartão do cidadão nº ____________ datado de _____/_____/_____, emitido pelo Arquivo de 

Identificação de _____________, vem, na qualidade de (escolha opção ): 

 Promotor imobiliário 

 Outro (profissional que venda ou que transmita onerosamente o prédio urbano destinado a habitação, conf. nº3 do artº3º do DL 

68/2004 de 25 de Março) _______________________________________________________________________ 

solicitar a V. Exa. , nos termos do n.º 2, do art.º 5.º, do Decreto – Lei n.º 68/2004, de 25 de março o depósito 

na Câmara Municipal de Praia da Vitória da ficha técnica de habitação definitiva/provisória (riscar o 

que não interessa ) em anexo respeitante ao prédio urbano / fração autónoma (riscar o que não interessa ) 

abaixo identificada ; 

 Proprietário, solicitar a V. Exa., nos termos do n.º 2, do art.º 10.º, do Decreto – Lei n.º 68/2004 de 25 de 

março a emissão de segunda via da ficha técnica de habitação através de: 

 Reprodução Autenticada     Reprodução Simples  

respeitante ao prédio urbano/fracção autónoma (riscar o que não interessa) abaixo identificado(a) ; 

Edifício ou fração de Edifício descrito na Conservatória do Registo Predial de Praia da Vitória, sob o nº 

__________inscrito na matriz predial sob o artigo ________, sito na (Rua, Av.ª) _______________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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(fracção autónoma)________(localidade)______________________________________________________ 

(cód.postal) ___________- _________, Freguesia de _________________________________________, 

com processo de construção nº ______/______, licença de utilização nº_________ emitida em 

______/_________/_______ com alvará de licença de construção nº _________ emitido em 

_____/_________/_______  prazo previsto para conclusão das obras _______________________________. 

 

Praia da Vitória, ____ de ______________ de 202 __. 

 

O Requerente, 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferi os documentos (assinatura legível : 

Categoria: Assistente Técnico 
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Instruções 

 - Juntar : 
 Exibir Bilhete de Identidade e Cartão de contribuinte ou Cartão do Cidadão.  
 

 

Base Legal e Regulamentar: 

• Decreto - Lei n.º 68/2004, de 25 de março; 

 


