
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa; 2) Proprietário, Arrendatário, Usufrutuário, Locatário, Locador, etc.; 3) indicar o negócio jurídico
4) identificação de quem vai vender, partilhar, etc.   5) identificação de quem vai adquirir   6) quota parte em que adquir  7) assinatura
do proprietário, procurador ou representante conforme BI

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

 E-mail

 na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

OBJECTO DO PEDIDO

Vem requerer a V.Exa, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigº 54 da Lei nº 64/2003 de 23 de Agosto, se digne mandar emitir parecer

acerca da constituição de compropriedade que se irá verificar em consequência da transacção do imóvel que a seguir descreve, em

virtude de pretender efectuar (3)                                                                                                                      do prédio rústico, sito em:

freguesia de                                            , com a área                      m2, que confronta:

Norte com                                                                                                                                                                                                 ,

Sul com                                                                                                                                                                                                     ,

do nascente com                                                                                                                                                                                       ,

e do poente com                                                                                                                                                                                       ,

inscrito na matriz sob o artigo                               , secção                                       e descrito na Conservatória do Registo Predial de

                                                                   artigo                                              , da freguesia de

São proprietários                                                                                                                                                                                   (4)

e adquirentes                                                                                                                                                                                         (5)

nas proporções de                                                                                                                                                                                (6).

Junta os seguintes documentos, que assinala:

 - Planta de Localização

 - Cópia da Caderneta Predial

 - Cópia da certidão da Conservatória do Registo Predial

 - Fotocópia dos BI e Contribuintes dos intervenientes

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento Requerente (7)

Monchique,  /  /

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º



2-  -

OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Em / /

O Presidente,

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário

/ /
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