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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Identificação do requerente
Nome

-Morada Código Postal
Localidade

Vem requerer / expor

 TelefoneCartão de Cidadão/B.I. n.º NIF / NIPC
E-mailTelemóvel

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Informação adicional

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Código de acesso à certidão do registo predial

Lisboa, Pede deferimento

Documentos a entregar:

       1. Requerimento 
       2. Cópia do documento de identificação do requerente 
           Pessoas singulares: cartão de cidadão / bilhete de identidade 
           Mandatários: Procuração ou outro documento que confira a representação; documentos de identificação do mandatário 
           Sociedades: certidão  da  conservatória  do  registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão permanente; cartão de cidadão / bilhete de 
           identidade do(s) representante(s) legal(is) 
           Associações ou Fundações: estatutos;  ata de eleição dos corpos diretivos; cartão de cidadão / bilhete de identidade do(s) representante(s) legal(is) 
           Condomínios: cartão de contribuinte do condomínio; ata de eleição do(s) administrador(es); cartão de cidadão / bilhete de identidade do(s) administrador(es)
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Documentos a entregar:
       1. Requerimento
       2. Cópia do documento de identificação do requerente
           Pessoas singulares: cartão de cidadão / bilhete de identidade
           Mandatários: Procuração ou outro documento que confira a representação; documentos de identificação do mandatário
           Sociedades: certidão  da  conservatória  do  registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão permanente; cartão de cidadão / bilhete de
           identidade do(s) representante(s) legal(is)
           Associações ou Fundações: estatutos;  ata de eleição dos corpos diretivos; cartão de cidadão / bilhete de identidade do(s) representante(s) legal(is)
           Condomínios: cartão de contribuinte do condomínio; ata de eleição do(s) administrador(es); cartão de cidadão / bilhete de identidade do(s) administrador(es)
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