
                          DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
      Pedido de Certidão para Efeitos de Constituição de Propriedade 
      Horizontal

EXM.º SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÓVOA DE LANHOSO          

,  contribuinte  fiscal  n.º  

residente em  , freguesia de  

concelho  de   com  código  postal  -

 na qualidade de  do prédio inscrito na matriz

predial da freguesia de , concelho de  sob o

artigo   e  com  a  descrição  predial  n.º   da

Conservatória do Registo Predial de ,  para o qual foi licenciada a obra a que

corresponde o processo de obras n.º / , com alvará de autorização de utilização n.º

/ , situada no lugar de , freguesia de

,  deste concelho, vem requerer a V.Ex.ª, nos termos do disposto

no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, se digne mandar

passar-lhe  certidão,  com a  menção de que  estão  cumpridos  os  requisitos  legais  exigidos,  para  ser

submetido ao regime de propriedade horizontal, nos termos dos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil.

Para o efeito junta os seguintes elementos (selecione a caixa correspondente ao documento anexado):

Suporte digital de todos os elementos que integram o presente pedido, nos moldes do 
estabelecido pelo RMUE 

Declaração de Conformidade do Formato Digital;
Fotocópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial, atualizada;
Memória descritiva onde deve constar a descrição sumária do prédio, com indicação da área do lote ou 

da parcela, área coberta e descoberta, identificação das frações autónomas, que deverão ser designadas 
por letras e partes comuns. A descrição das frações deve ser feita com indicação da sua composição e 
número de polícia (quando existir), bem como a permilagem de cada uma delas relativamente ao valor 
total do prédio;

Peças desenhadas onde conste a composição, identificação e designação de todas as frações, bem 
como as partes comuns; 

Outros: 

Pede deferimento,
**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor  Sim    Não

Póvoa de Lanhoso,  de  de 
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