MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

REGISTO DE ENTRADA
Nº: _______ Livro: __________

Certidão de Compropriedade
Em _____ / _____ / _______

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares

REQUERENTE
Nome: _________________________________________________________________________________________________________
NIF / NIPC: ______________________________________________________________________________________________________

Residência/Sede: _________________________________________________________________ Nº: ______ Lote, Andar: _________
Fração : _____ Sítio / Lugar: ________________________________Código postal: _____-_______ ____________________________
Telefone: ________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

REPRESENTANTE (se aplicável)
Nome: __________________________________________________________________________________________________________
NIF / NIPC: ______________________________________________________________________________________________________
Residência/Sede:

________________________________________________________________ Nº: ______ Lote, Andar: __________

Fração : ___________ Sítio / Lugar: ____________________________ Código postal: _____-_________________________________
Código postal : ________ /__________ Telefone: _____________ E-mail: __________________________________________________
Na qualidade de:

Procurador

Herdeiro

Administrador

Gerente

Outro:

__________________________________

PEDIDO
Vem, na qualidade de proprietário/ representante legal (riscar o que não interessa), requerer a v. Ex.ª, em conformidade com o disposto no
art.º54º, n.º1 e 2 da Lei n.º91/95, de 2/9, na sua redação atual, alterada e republicada pelo Lei n.º64/2003, de 23/8, que lhe seja facultado
parecer favorável sobre a constituição de compropriedade com _______ (número) compartes, relativamente ao prédio rústico sito em
_____________________________________________, freguesia de_______________________________, inscrito na matriz predial
rústica predial sob o n.º ________ e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ________________________, na freguesia de
_____________________________.

Documentação a juntar:
Certidão da Conservatória do Predial, referente ao artigo em causa (caso não haja, certidão negativa da Conservatória e Caderneta
Predial Urbana)
Planta de localização a adquirir nos serviços municipais, com os limites da edificação devidamente identificados;
Extrato da planta de ordenamento e da planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal, a adquirir no Balcão Único, com a área

objeto da operação devidamente assinalada;
Identificação dos comproprietários previstos (nome, morada e NIF): (se os serviços técnico o entenderem os elementos entregues
insuficientes para esclarecer o pretendido, poderá solicitar outros elementos):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
.

________________________________________________________________________________________________________________

Divisão
de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos
_

www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares

geral@cm-vilanovadepoiares.pt

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax (+351) 239 421 800

NIF: 505371600

Pede deferimento,
Vila Nova de Poiares, _____ de _____________ de 20____

O requerente / representante,
______________________________________________________
•Em remessa via email deve conter assinatura digital ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização
•Em remessa via CTT, deve conter assinatura autenticada ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização

A preencher pelos serviços

BALCÃO ÚNICO
Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
Foi entregue e verificada a documentação necessária.
O assistente técnico: ____________________________ Data: ____________
Observações:
__________________________________________________________________________________________________

DECISÃO
DEFERIDO __________________________________________________________________________________
INDEFERIDO _________________________________________________________________________________
O Presidente da Câmara Municipal, __________________________________________

_____ / _____ / _______

O Vereador com Competências Delegadas, _____________________________________

_____ / _____ / _______

