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Operações Urbanísticas - Requerimento
Pedido de parecer - Constituição de compropriedade
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
N.ºs 1 e 2 do Art.º 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua redação atual 
EMISSÃO DE PARECER - CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE / AUMENTO DO N.º DE COMPARTES 
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
CT
 
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
MAIS DO QUE UM REQUERENTE
(Em caso afirmativo preencher FOLHA DE CONTINUAÇÃO) 
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
PRETENSÃO
Requer(em), relativamente ao prédio abaixo identificado e para efeitos de  
que seja emitido parecer favorável sobre a
conforme descrição, com menção das quotas, em anexo. Mais se esclarece que do ato pretendido não resulta qualquer parcelamento físico da propriedade.
,
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
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.
Plantas às escalas de 1:25 000 e 1:2000, ou superior, onde assinala e delimita o prédio objeto do presente pedido.
Extrato da planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal, assinalando o prédio objeto do presente pedido.
Cópia(s) da(s) caderneta(s): 
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
DATA E ASSINATURA
DATA 
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DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
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2.º NOME
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Button1: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 
	CurrentMasterPage: 
	MasterPageCount: 
	Insira o nome completo.: 
	Insira o segundo grupo de três dígitos do código postal.: 
	Insira o primeiro grupo de quatro dígitos do código postal.: 
	Insira a designação postal.: 
	Insira o nome do município.: 
	Insira o e-mail ou endereço eletrónico.: 
	Insira o nome do arruamento ou lugar e o n.º de polícia ou lote.: 
	Insira o n.º de telefone fixo ou móvel.: 
	Insira o n.º de identificação fiscal (NIF).: 
	Insira o n.º de identificação civil.: 
	Insira os três caracteres do n.º do documento (só no caso do cartão do cidadão).: 
	Insira o dígito de controlo do n.º do documento.: 
	Insira o Dia.: 
	Insira o Mês.: 
	Insira o Ano.: 
	Selecione ou insira a qualidade.: 0
	NaoReq: 
	SimReq: 
	ReqPrimeiro: REQUERENTE
	Insira o código de acesso.: 
	Insira o n.º de telemóvel.: 
	Insira o nome do seu representante, responsável pela submissão do presente requerimento, quando se trate de pessoa coletiva.: 
	Insira o n.º de identificação civil.: 
	Insira os três caracteres do n.º do documento (só no caso do cartão do cidadão).: 
	Insira o dígito de controlo do n.º do documento.: 
	Insira o Dia.: 
	Insira o Mês.: 
	Insira o Ano.: 
	Selecione ou insira a qualidade.: 0
	Insira o n.º de identificação fiscal (NIF).: 
	Insira o tipo de escritura.:                                     
	: 
	Insira o nome da localidade.: 
	Insira o(s) N.º(s) de inscrição na matriz predial urbana.: 
	Insira o N.º de inscrição e a Secção da matriz cadastral rústica, separados por um hífen.: 
	Insira o N.º de registo na conservatória do registo predial.: 
	Insira o código de acesso.: 
	Insira n.º de polícia ou lote.: 
	Insira o nome do arruamento ou lugar.: 
	Selecione a freguesia.:                                     
	Box1: 0
	Box2: 0
	Campo para indicar outro(s) elemento(s).: 
	Box_Elem_5: 0
	Box3: 0
	Box_Pred_Urb: 0
	Box_Pred_Rust: 0
	Box_Elem_4: 0
	Inserir a data.: 
	Index: 2.º REQUERENTE
	Insira o nome completo.: 
	Insira o segundo grupo de três dígitos do código postal.: 
	Insira o primeiro grupo de quatro dígitos do código postal.: 
	Insira a designação postal.: 
	Insira o nome do município.: 
	Insira o e-mail ou endereço eletrónico.: 
	Insira o nome do arruamento ou lugar e o n.º de polícia ou lote.: 
	Insira o n.º de telefone fixo ou móvel.: 
	Insira o n.º de identificação fiscal (NIF).: 
	Insira o n.º de identificação civil.: 
	Insira os três caracteres do n.º do documento (só no caso do cartão do cidadão).: 
	Insira o dígito de controlo do n.º do documento.: 
	Insira o Dia.: 
	Insira o Mês.: 
	Insira o Ano.: 
	Selecione ou insira a qualidade.: 0
	Insira o código de acesso.: 
	Insira o n.º de telemóvel.: 
	Insira o nome do seu representante, responsável pela submissão do presente requerimento, quando se trate de pessoa coletiva.: 
	Insira o n.º de identificação civil.: 
	Insira os três caracteres do n.º do documento (só no caso do cartão do cidadão).: 
	Insira o dígito de controlo do n.º do documento.: 
	Insira o Dia.: 
	Insira o Mês.: 
	Insira o Ano.: 
	Selecione ou insira a qualidade.: 0
	Insira o n.º de identificação fiscal (NIF).: 
	Index11: O 2.º REQUERENTE / REPRESENTANTE,
	AdiçaoReq: 
	RemovReq: 
	Insira o nome completo.: 
	Indique 1/2, 1/3, 1/4, etc.: 
	Adicionar o nome de outro comparte e respetiva proporção.: 
	Button3: 



