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REQUERIMENTO: 
 
 PEDIDO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

 
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) ______, (andar) ______, 

(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, requerer a Vª Exª, ao abrigo do Art.º 17, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, e do estipulado na 

alínea e), do n.º 1, do Art.º 4.º, alíneas a), b) e c), do n.º 1, do Art.º 11.º, n.º 1 do Art.º 12.º  e Art.º 13.º, da Lei 

n.º 46/2007 de 24 de agosto, a reprodução por fotocópia ou por qualquer outro meio técnico  Simples e/ou 

 Autenticada de: 

           N.º Cópias 

 Projeto de Arquitetura                                    |___|___| 

 Projeto (s) de Especialidade (s)                     |___|___| 

 Projeto de loteamento                                   |___|___| 

 Projeto de obras de urbanização                                   |___|___| 

 Alvará de autorização de utilização       |___|___| 

 Alvará de licença de construção                                |___|___| 

 Alvará de loteamento                                    |___|___| 

 Ficha Técnica de Habitação        |___|___| 

 Certidão de ________________________________________________________  |___|___| 

 Outra (especificar) _________________________________________________________ |___|___| 
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 Em suporte papel   Em suporte digital 

Formato de Impressão _________, com as seguintes especificidades _________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

As reproduções solicitadas referem-se ao prédio sito em __________________________________________, 

freguesia de ______________________________________________________________________________ 

e destina-se a _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

O subscritor compromete-se a não efectuar uso ilegítimo das informações obtidas conforme estipulado no 

Art.º 8.º, da Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto. (Lei de acesso aos documentos administrativos) 

 

 

Pede Deferimento, 

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 4/2015, de 7 de janeiro; 

• Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto. 

 


