
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa 2)proprietário, procurador ou representante  3) assinatura do proprietário, procurador ou representante conforme BI

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome Estado

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.

Profissão

OBJETO DO PEDIDO

Vem requerer a V.Ex.ª que lhe seja certificado que o edifício inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º

descrito na conservatória do registo predial sob o n.º

Concelho de , satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal.

 Projeto de arquitetura aprovado em / / , processo n.º , licença n.º ;

 Prédio construído anteriormente à entrada em vigor do RGEU, aprovado pelo d.l. n.º 38.382, de 07 de agosto de 1951.

Junta para esse efeito os elementos a seguir discriminados num total de  folhas:

 Plantas de cada um dos pisos, com cada uma das frações devidamente assinaladas;

 Resumo da propriedade horizontal com a descrição de todas as frações, incluindo as respetivas designações, áreas,
destino, permilagens e valor relativo, bem como, descrição das partes comuns, incluindo logradouros;

 Certidão do registo predial actualizada;

, freguesia desito em

Observações:

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

PROPRIEDADE HORIZONTAL

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento Requerente (3)

Monchique,  /  /

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.U  / / /
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OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Em / /

O Presidente,
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