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Requer, ao abrigo do artigo 54º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com redação dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, a  
emissão de certidão comprovativa de que a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes do prédio 
rústico abaixo identificado não visa nem desses atos resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos 
urbanos. 

1. Identificação do prédio rústico:
Denominação:  Localização 

Lugar:  Freguesia 

Inscrito na matriz predial sob o n.º  e (  não)descrito na Conservatória sob o n.º  / ,

Área  m² (  metros quadrados).
Confrontações:
Norte: 

Sul: 

Nascente: 

Poente: 

Elementos obrigatórios:
 Extrato autenticado pela Câmara Municipal de Ponte da Barca da planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, com a área objeto da 

pretensão devidamente assinalada;
 Cópia não certificada da conservatória do registo predial, ou se não descrito, a declaração comprovativa de inscrição na matriz (Finanças);
 Levantamento topográfico à escala 1/500 ou 1/1000 com indicação da área e limite da propriedade;
 Descrição da compropriedade, conforme o seguinte modelo:

“CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE”

ALIENANTE:
Nome:  NIF: 

Residência:  Estado Civil: 

Quando casado em Regime de Bens:  Nome do Cônjuge: 

ADQUIRENTES:
Nome:  NIF: 

Residência:  Estado Civil: 

Quando casado em Regime de Bens:  Nome do Cônjuge: 

Nome:  NIF: 

Residência:  Estado Civil: 

Quando casado em Regime de Bens:  Nome do Cônjuge: 
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Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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Nome:  NIF: 

Residência:  Estado Civil: 

Quando casado em Regime de Bens:  Nome do Cônjuge: 

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO:

Natureza:  Rústico; Localização: 

Descrição predial: 

Descrição matricial: 

NATUREZA DO NEGÓCIO:  Compra e venda;           Doação;           Partilha.

________________________________________________
Assinatura (Adquirente 1)

________________________________________________
Assinatura (Adquirente 2)

________________________________________________
Assinatura (Adquirente 3)

 Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Ato pago ao município, nos termos da 
tabela de taxas e licenças em vigor, 

através da
Guia de Receita n.º

emitida em

 /  / 

Pede deferimento,

Ponte da Barca,   de  de 
O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por 

sua insistência, foi aceite.

mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
http://www.cm-pontedabarca.pt/

	XNOME: 
	XDOMICILIO: 
	XFREGUESIA: 
	X#5FCONCELHO: 
	X#5FCP1: 
	X#5FCP2: 
	XID: 
	XVALIDADE: 
	XNIF: 
	XCAE: 
	XTEL: 
	XFAX: 
	XEMAIL: 
	XBOX#5FPROP: Off
	XBOX#5FUSUF: Off
	XBOX#5FLOC: Off
	XBOX#5FADMCOND: Off
	XBOX#5FOUTQ: Off
	XOUTQ: 
	X#5FESTABDEN: 
	X#5FESTABLOCAL: 
	X#5FESTABLUGAR: 
	X#5FESTABFREG: 
	XBOX#5FOPNAO: Off
	X#5FESTABNMPREDIAL: 
	X#5FESTABNCONSERV1: 
	X#5FESTABNCONSERV2: 
	X#5FAREA: 
	X#5FAREAEXTENS: 
	X#5FCNORTE: 
	X#5FCSUL: 
	X#5FCNASCENTE: 
	X#5FCPOENTE: 
	Caixa#20de#20texto#201: 
	Caixa#20de#20texto#202: 
	Caixa#20de#20texto#203: 
	Caixa#20de#20texto#204: 
	Caixa#20de#20texto#2011: 
	Caixa#20de#20texto#2013: 
	Caixa#20de#20texto#2021: 
	Caixa#20de#20texto#2031: 
	Caixa#20de#20texto#2041: 
	Caixa#20de#20texto#2012: 
	Caixa#20de#20texto#2015: 
	Caixa#20de#20texto#2022: 
	Caixa#20de#20texto#2032: 
	Caixa#20de#20texto#2042: 
	Caixa#20de#20texto#2014: 
	Caixa#20de#20texto#2011_2: 
	Caixa#20de#20texto#202_2: 
	Caixa#20de#20texto#203_2: 
	Caixa#20de#20texto#204_2: 
	Caixa#20de#20texto#201_2: 
	XBOX#5FOPNAO_2: Off
	Caixa#20de#20texto#2021_2: 
	Caixa#20de#20texto#2031_2: 
	Caixa#20de#20texto#2041_2: 
	XBOX#5FOPNAO1: Off
	XBOX#5FOPNAO2: Off
	XBOX#5FOPNAO3: Off
	XBOX#5FOPNAO4: Off
	X#5FREQ#5FDIA: 
	X#5FREQ#5FMES: 
	X#5FREQ#5FANO: 
	X#5FGUIARECEITA: 
	X#5FREQ#5FBI: 
	X#5FREQ#5FBI#5FEMITIDO: 
	X#5FREQ#5FBI#5FARQUIVO: 
	X#5FGUIA#5FDIA: 
	X#5FGUIA#5FMES: 
	X#5FGUIA#5FANO: 


