
CMS/TOP-05/09 Página 1 de 2

REGISTO Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Sesimbra N.º

CLA
 FUNC.

A – IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome / Denominação Social 
 
Domicílio / Sede 
 
Cód. Postal Localidade 
 
Contacto Telefónico E-mail
 
NIF/NIPC Nº Identificação Civil 
 Na qualidade de: Proprietário  Comproprietário Mandatário Advogado 

     Solicitador – Agente de execução Perito Agente de autoridade Outros 
     Nº de documento habilitante: 
 
B- LOCAL E TIPO DE IMÓVEL (riscar o que não interessa)
Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº. inscrito na Matriz Predial Urbana/Rústica sob
o Artigo , Secção ,relativo ao Processo de Obras / Loteamento n.º  Licença de 
Utilização n.º , e ao Alvará de Loteamento n.º  de  /  / situado em 

Local , Freguesia 
 
C - ÂMBITO DA PRETENSÃO (assinalar apenas uma) 
 Vem requerer a V. Exa: 

1. Emissão certidão (1) (390.01);
a) De localização de prédio: (€12,80);

(Isento quando CMS altera topónimo ou numeração de polícia) (1.1); 
b) Relativa a classificação de caminho (€12,80);
c) 

2.
3.
4.
5.

Pedido de atribuição de Número de Polícia (1);
Apresentação de proposta de topónimo (1);
Pedido de planta com indicação do nome do arruamento e localização da placa toponímica a colocar. (1.2) 
Outro

 

D – JUSTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Sobre área ocupada por caminho público municipal (que confronta ou atravessa determinado prédio 
rústico)(€12,80);

UNIDADE TÉCNICA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
TOPONÍMIA

DATA 
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E – IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE (APLICÁVEL A MANDATÁRIOS, GERENTES, ADM
 
INISTRADORES,

OU OUTROS) 
Nome: NIF/NIPC
 
Na qualidade de: Nº Identificação Civil
 
Morada 
 
Contacto Telefónico E-mail

F – LOCAL PARA RECEÇÃO DA CERTIDÃO 
No local onde foi requerida 
Por correio (morada completa). Acresce €3,44 (IVA incluído). 

Outro: 
 Documentos em Anexo: 
Para instrução dos pedidos 1. a),1. b), 1. c) e 2 
 Cópia da certidão da conservatória do registo predial (válida). 

Cópia da caderneta predial. 
Planta de localização. 
 Planta de Implantação. 
 Propriedade Horizontal (quando constituída). 
Outro ______________________________________________________________________________________________________ 

Acrescem a estes documentos os seguintes: 
 Documento comprovativo da situação do requerente (ex.: procuração, habilitação de herdeiros, ata de administração de condomínio) 

- Apenas para efeitos do campo E
 Ficha biográfica – Apenas para o pedido nº 3
 Levantamento topográfico com marcação/cotagem, indicando comprimento, largura e área que o caminho ocupa (incluindo bermas), 
assim como a área da propriedade (2 exemplares em papel e 1 ficheiro digital). O ficheiro deverá ser anexado ao pedido ou remetido 
para o seguinte e-mail: toponimia@cm-sesimbra.pt. – Apenas para o pedido nº 1. c) 

 Modo de pagamento: 
 Comprovativo de pagamento (NIB da C. M. Sesimbra: 003507710000026363055; NIF da C. M. Sesimbra: 501144218) 

Pago pela Guia Nº: _________________ Data / / Emitida por:
 Pede Deferimento, 

Data / / 

Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica · Rua da República, 3 - 2970-741 Sesimbra · 21 22 88 500 (chamada para rede fixa nacional)

toponimia@cm-sesimbra.pt

As taxas aplicadas ao nº1, estão de acordo com o previsto nos nºs 5, 6, 7, 8 e 9, do artº 1º, do Anexo I da Tabela de Taxas Municipais.
(1) - Quando a emissão de certidões impliquem deslocação ao local por causa imputável ao requerente, acresce €29,90 + IVA TN;
(1.1) - Isento de taxa, de acordo com o previsto no nº6, do artº 1º, do Capítulo I, Anexo I, Tabela de Taxas Municipais.
(1.2) - Taxa a aplicar conforme o formato fornecido (A4 - 4,43€; A3 - 8,89€), de acordo com o previsto no nº8, do artº 31º, do Regulamento Municipal de Taxas e 
Cedências Relativas à Administração Urbanística.

 Assinatura 
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