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

     CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE

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
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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

Pedido:

, na qualidade de proprietário de um prédio, sito no lugar de  

 , contribuinte fiscal nº

residente na 

freguesia de  , concelho de

Paredes de Coura,

Pede deferimento,

O Requerente,

freguesia de

Nome

com o contacto

 , concelho de

inscrito na matriz predial urnbana sob o art.º 966, seja emitido parecer relativo a constituição de compropriedade, nos termos e para efeitos 

previstos no n.º1 do artigo 54 da Lei n.º 91/95 de 02/09, com a redação dada pelas leis n.º 165/99 de 14/09 e 64/03 de 23/08, uma vez que o

aumento do número de proprietários

do artigo acima referido não implica parcelamento físico que viole o regime legal dos loteamentos urbanos.

Deve anexar a fotocópia da caderneta predial


.\logotipo_cmpc.jpg
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,
     CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
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
Pág. 1/1
Mod.URB133.1
Identificação do Requerente:
 Na qualidade de:
Pedido:
, na qualidade de proprietário de um prédio, sito no lugar de  
 , contribuinte fiscal nº
residente na 
freguesia de
 , concelho de
Pede deferimento,
freguesia de
Nome
com o contacto
 , concelho de
inscrito na matriz predial urnbana sob o art.º 966, seja emitido parecer relativo a constituição de compropriedade, nos termos e para efeitos 
previstos no n.º1 do artigo 54 da Lei n.º 91/95 de 02/09, com a redação dada pelas leis n.º 165/99 de 14/09 e 64/03 de 23/08, uma vez que o
aumento do número de proprietários
do artigo acima referido não implica parcelamento físico que viole o regime legal dos loteamentos urbanos.
Deve anexar a fotocópia da caderneta predial
Template Requerimentos
Template Requerimentos - Município de Paredes de Coura
8.0.1291.1.339988.312421
16-07-2014
Informática
Ricardo Montenegro; Nuno Brandão; André Coutinho;
	TextField5: 
	TextField1: 
	DateTimeField1: 
	email: 
	DropDownList1: 
	CheckBox1: 0
	TextField2: 



