
 

     R e g i s t o  d e  E n t r a d a

C E R T I D Ã O  

D E  C O M P R O P R I E D A D E

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

REQUERENTE

Nome:  NIF: 

Morada: 

Código Postal:     

Documento  de Identificação:   BI      CC    Número:   Validade:  

Contacto telefónico:  E-mail: 

REPRESENTANTE

Nome:  NIF: 

Morada: 

Código Postal:     

Documento  de Identificação:   BI      CC    Número:   Validade:  

Contacto telefónico:  E-mail: 

Qualidade de:   Mandatário       Sócio Gerente       Administrador        Procurador        Outra: 

OBJETO DO REQUERIMENTO

Vem, na qualidade de , requerer a V.ª Ex.ª que emita parecer sobre compropriedade ou ampliação

do número  de compartes  do prédio de natureza rústica,  descrito  na Conservatória  do Registo Predial  sob o n.º

 e  inscrito  na  matriz  sob  o  artigo:  ,  localizado  em

,  na  freguesia  de  ,  nos

termos do art. 54,º da Lei 91/95, de 2 de setembro, com a redação dada pela Lei 70/15, de 16 de julho, a favor de:

, CC/BI n.º , NIF : ;

, CC/BI n.º , NIF : ;

, CC/BI n.º , NIF : ;

, CC/BI n.º , NIF : ;

, CC/BI n.º , NIF : .

  Data:  O requerente:__________________________________________

Autorizo a utilização dos contactos telefónico e e-mail para o envio de informações e notificações relativamente a este processo. 
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DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO:
 1.099 Requerimento DGU 1.099;

 2.004  Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente
do  registo  predial;  quando omissos,  a  respetiva  certidão  negativa  do  registo  predial,  acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

 6.001 Extrato da planta de localização fornecida pela câmara municipal com delimitação da área objeto
da operação, à escala 1:5.000, com indicação das coordenadas geográficas;

 6.002 Extrato do ortofotomapa do Município, assinalando a área objeto da operação;

Outros:

 3.403 Outras peças escritas.
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