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UOFOUSU

CERTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL
Livro de registo:_____________

Exmo. Senhor
Reg. Ent. n.º:_______________

Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão
Processo n.º:_______________
Registado em:______________
Trabalhador:

REQUERENTE
Nome:
Domicílio/Sede:

Nº:

Localidade:

Lote:

Freguesia:

NIF/NIPC:

Código Postal:

Concelho:

BI/CC:

Passaporte:

Estado Civil:

Válido até:

Profissão:

Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:
Caixa Postal Eletrónica (ViaCTT):

REPRESENTANTE
Nome:
Domicílio/Sede:

Nº:

Localidade:

Lote:

Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Código Postal:
Concelho:

Passaporte:
Telemóvel:

Válido até:
Fax:

E-mail:
Caixa Postal Eletrónica (ViaCTT):
Qualidade de:

Representante Legal

Mandatário

Gestor de Negócios

Outros

NOTIFICAÇÕES/COMUNICAÇÕES
Mais consente que as notificações/comunicações do município lhe sejam feitas via:
Caixa Postal Eletrónica (ViaCTT)

Telefone

Telefax

Não obstante, as notificações/comunicações por via postal deverão ser enviadas para a seguinte morada:
Requerente

Representante

Domicílio/Sede:
Localidade:

Outra morada (por favor, indique):
Nº:

Freguesia:

Lote:

Código Postal:
Concelho:
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fax (+351) 245 612 431
geral@cm-alter-chao.pt
nif 501 132 872
RE001E01

Município de Alter do Chão
www.cm-alter-chao.pt

UOFOUSU

DOCUMENTOS A ENTREGAR
Para o efeito, junta os documentos que se elencam:
Documento(s) de Identificação:
Requerente – Pessoa Singular: Cartão de Cidadão ou B.I. e Cartão de Contribuinte;
Requerente - Pessoa Colectiva: Certidão Comercial Permanente ou Código de Acesso à Certidão
Comercial Permanente

;

Representante – Documento comprovativo da qualidade de representante.
Outros:

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO* (assinale com um X a quadricula respetiva e preencha o que lhe interessa)
Em conformidade com o disposto no artigo 66º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação:
Vem requerer a certificação de que o edifício sito em__________________________________________________
na freguesia de _____________________, corresponde a:
Processo de

licenciamento n.º ________________

comunicação prévia n.º __________________.

Construção anterior ao RGEU e ROEU,
Satisfaz os requisitos legais para a constituição em regime de propriedade horizontal nos termos dos artigos 1414º e
1415º do Código Civil, juntando os elementos abaixo descritos.
*Preencher de forma legível

ANEXOS
Fotocópia simples da procuração, se não indicou código de acesso à procuração on-line e se é procurador:
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente
ao prédio ou prédios abrangidos;
Descrição do prédio, das frações autónomas (1 original + 1 cópia), contemplando: Localização do prédio com a
indicação da numeração de policia, arruamentos de apoio e freguesia, número da descrição na conservatória do
registo predial, áreas cobertas, descoberta total, assim como a área de terreno a ceder a domínio público, caso
aplicável;
Designação de cada fração autónoma com letras maiúsculas consecutivas, indicação para cada fração do
respetivo acesso, utilização, área privativa principal, área privativa separada da área principal, área comum de uso
exclusivo, árae total afeta e valor relativo expresso em percentagem ou permilagem do valor total do prédio;
Descriminação das zonas comuns com indicação de áreas privadas comuns de uso público, caso aplicável;
Planta de implantação e plantas dos pisos à escala 1:100, com a delimitação a coes da área do prédio, da área
de cada uma das frações autónomas e respetiva designação, de áreas comuns, de áreas privadas comuns de uso
público e de áreas a ceder ao dominio público, sempre que aplicável (1 original + 1 cópia);
Tabela Síntese da Propriedade Horizontal;
Certidão que ateste que o prédio em causa é anterior ao RGEU e/ou ROEU ou Caderneta Predial, caso
aplicável;;
Planta de localização à escala 1/5000.
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OBSERVAÇÕES

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Alter do Chão,
O Requerente/

O Representante,

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não
souber ou não puder assinar)

Validei a conformidade da assinatura de acordo
com o documento exibido.

(O Funcionário)

Gestor do Procedimento:
Telefone:

E-mail:
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