
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

Pedido de Certidão - Constituição de Prédio em Regime de Propriedade Horizontal 

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório

Pedido:

Pág. 1/2

(1) Proprietário / Procurador / Advogado / Solicitador / Outro

Vem solicitar a V.ª Ex.ª a certificação de que o edificio sito em 

 satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal, nos termos dos artigos

 Com o processo de obras n.º

 Sem processo de obras

Mod.URB105.1

 freguesia 
de

 e descrito na Conservatória  deste concelho, inscrito na matriz  sob o n.º 

sob o art.º 

Morada*

Identificação do Requerente:

Nome*

Concelho*

B.I./ C.C.*

Cód. Postal*

Cont. Fiscal*- Validade*

Freguesia*

 E-mail*

-

Tel./ Telef.*

 Na qualidade de:  Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico

1414º e 1415º do Código Civil.

NOTAS

Pede deferimento,

Paredes de Coura,

O Requerente
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MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Elementos que acompanham o pedido:

Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão.

Fotocópia do Cartão de Contribuinte.

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos ou código da certidão permanente.

Peças escritas contendo os seguintes elementos:

* Dados do prédio a constituir em regime de Propriedade Horizontal Indicar nº de pisos, área coberta, área descoberta, 
 freguesia / concelho, se ocupa a totalidade ou parte do prédio (indicação das cedências), descrição da Matriz Predial Urbana  
e confrontações

* Descrição das fracções do prédio. Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias fracções e partes comuns,  
valor relativo de cada fracção,  expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio;

Mod.URB105.1

* Partes comuns 
Indicar: 
- Partes comuns a algumas fracções; 
- Partes comuns a todas as fracções;

Peças desenhadas:

* Planta com identificação a cores dos logradouros, das fracções e partes comuns 
* Planta com identificação a cores das frações delimitadas e suas dependências identificadas por letras e números

Não existindo processo de obras deve ainda apresentar:

Extractos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação dos planos municipais de ordenamento do território vigentes, das 
plantas de condicionantes, da planta síntese de loteamento se existir, 
e planta à escala 1/2000 ou superior, com o terreno objecto da intervenção correctamente delimitado;

Certidão de teor da repartição de Finanças de Paredes de Coura, comprovativa da data de inscrição do prédio à respectiva matriz predial 
urbana

O Requerente
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