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CERTIDÃO COMPROVATIVA DA NÃO EXISTÊNCIA DE PROJECTO  

PARA EFEITOS  DO IMI 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (Preencher com letra maiúscula) 

Nome/Designação : __________________________________________________________________ 

Domicilio / Sede: ____________________________________________________________________ 

Código Postal: ______________________ Freguesia: _______________________________________ 

Nº. Identificação Fiscal: ________________________________Código da certidão comercial 

permanente:  _______________________  Telefone: _______________Telemóvel: _______________ 

Email: _____________________________________________________________________________ 

 

NA QUALIDADE DE (Assinale com X) 

 Proprietário |  usufrutuário |   Locatário  |     Superficiário |   Mandatário   |                         

 Sócio-gerente/administrador |   Outro ________________________________________________ 

 

OBJETO DO PEDIDO: 

Requer a Vª Exª que lhe seja CERTIFICADO que, para a construção do pédio urbano situado em 

_________________________________________________________________________, freguesia 

de  _______________________, concelho de Cascais, descrito na ___ Conservatória do Registo Predial 

de Cascais sob a ficha nº. _______________________  inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

_____________________, e com a localização assinalada a vermelho na planta à esc. 1 / 2.000  

anexa, não consta no arquivo do Departamento de Gestão Territorial qualquer projeto de arquitetura 

 
Registo n.º________________ 
  

Data _____/_______/_______ 
 
O Funcionário 
 

 _________________________ 
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aprovado ou licenciado para o local,  não existindo por conseguinte telas finais nem emissão de alvará 

de licença ou autorização de utilização. 

 

 Anexa obrigatoriamente fotocópia:  

 Certidão da Conservatória do Registo Predial de Cascais, devidamente atualizada, que integre todas 

as descrições desde o seu registo, ou  

 Caderneta Predial onde conste a descrição do prédio ou fração ( documento obrigatório em caso de 

frações autónomas) 

 

O presente pedido destina-se a apresentação na Repartição de Finanças para efeitos do IMI 

 

(1) O pedido deve ser feito pelo proprietário, procurador, herdeiro ou quem prove interesse legítimo no 

pedido 

 

Pede Deferimento, 

 

Cascais, ____ de ______________ de _______ 

O Requerente, 

 

____________________________________________________ 

 

 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão  nº. _______________________, válido até _____/______/______, 

 

 

Fatura / Guia nº ____________ / 20____    

 


