REQUERIMENTO
CERTIDÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
Requerente

NIF/NIPC:

Nome/Designação:
Na qualidade de:

Proprietário

Usufrutuário

N.º Identificação Civil:

Locatário

Tipo:

BI

CC

Superficiário

Outro

Passaporte Validade:

/

/

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos
Morada(*):
Código Postal(*):

-

Freguesia:
Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento
Vem, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, requerer a V. Exa., a emissão da Certidão
de Construção do Regime de Propriedade Horizontal do prédio cujo projeto de arquitetura foi aprovado em nome de
,
Processo n.º

.

A proposta prevê a criação de

frações, das quais:

(indicar o número de frações)

se destinam à habitação
se destinam ao comércio
se destinam a serviços
se destinam a armazéns
se destinam a indústria

Junta, para o efeito, os seguintes documentos:
Planta dos vários pisos, devidamente demarcadas por frações, com a sua designação, área, função e permilagem
Memória descritiva e justificativa com a descriminação de todas as frações, função, localização, permilagem,
partes comuns, valor de cada fração, etc.
Certidão de registo predial
O processo só terá seguimento após a receção de todos os documentos exigidos. No caso de incumprimento,

Espera deferimento,
/

/

Assinatura:

Lei da proteção de dados pessoais:
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ao tratamento e gestão de processos autárquicos em que o cidadão é diretamente interessado. O
seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação relativa ao andamento dos respetivos processos e, no que lhes disser respeito,
livremente e sem quaisquer custos, solicitar por escrito, junto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a sua atualização e ou correção.
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decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

