Divisão Técnica de Obras e Urbanismo
dtou@cm-penedono.pt
luispais@cm-penedono.pt

Informação

Despacho

Reg. n.º _____________

_________________________

_______________________

Taxa a cobrar: __________€

Em _____/_____/______

_________________________

_______________________

Pela Guia n.º ____________
Em _____/_____/_________

Registo

Taxas

_________________________

Em _____/_____/_________

O Funcionário

O Chefe da DTOU

O Presidente

O Funcionário

____________________

_______________________

_______________________

_______________________

PEDIDO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚSTICOS

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de PENEDONO
____________________________________________________________________, contribuinte fiscal n.º
____________________(1), com sede/morada em ____________________________________________,
Freguesia de __________________, Concelho de __________________, Código Postal n.º _____-_____,
telf. _________________________, E-mail ____________________________________, na qualidade de
_______________________________________________(2), vem requerer a V. Exa. certidão em como
não existe inconveniente na constituição de compropriedade/ampliação do número de compartes do prédio
rútico sito na rua/lugar _________________________________________________________________ (3),
freguesia de _______________________________, concelho de Penedono, descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o artigo matricial n.º _____________, conforme assinalado na planta de localização em
anexo, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 artigo 54.º da lei das áreas urbanas de génese
ilegal, na redação dada pela lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, uma vez que não se insere em área urbana
de génese ilegal (AUGI) e do ato negócio jurídico em causa não resulta o parcelamento físico da
propriedade, em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos. Acresce ainda, para efeitos de______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Deverá certidão do registo predial atualizada e cartão de cidadão, caderneta predial e planta de
localização à escala 1:10 000 com referência ao terreno)
Aos _____/_________________ de 201__
Pede Deferimento,
O requerente, ________________________________________________________________________(4)
(Cartão de cidadão/B.I. n.º _____________________ de, ______/______/_______)
(1) – Tipo de contribuinte: S- Singular; C – Pessoa Colectiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição
(2) – Proprietário, comproprietário, comprador, herdeiro, cabeça de casal de herança, inquilino
(3) – Prédio, loteamento, parcela, lote, moradia, fracção, etc.
(4) – Procuração ou declaração, escritura, contrato de arrendamento, etc.
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