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Do  prédio /  fração sito na   Rua /  Av.ª /  Tra.ª 

Lote n.º   lugar:  Freguesia 

Inscrito na matriz predial sob o n.º  e descrito na Conservatória sob o n.º  / 

Requer, ao abrigo dos artigos 74º-B e 74º-C, do Código do Notariado, alterado pelo Decreto-Lei  n.º  286/84, de 23 de  agosto, a 
emissão de certidão comprovativa de que:

 O edifício identificado satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em propriedade horizontal. 

 A alteração à propriedade horizontal não prejudica os requisitos legais a que as frações devem obedecer.

Para o efeito esclarece:

 1. O processo administrativo de Execução de Obras – GSP:  /  N.º  /  Ano  já prevê o procedimento acima 

identificado, nos termos previstos no n.º 3, do art.º 11º, da Portaria 232/2008, de 11 de Março, pelo que solicita a junção do presente pedido.

 2. O processo administrativo de Utilização de Edifício – GSP:  / N.º  / Ano  integra o presente pedido, nos 

termos previstos no n.º 3, do art.º 66º, do RJUE, pelo que solicita a junção deste requerimento.

 3. O edifício já  possuiu Alvará de Autorização de Utilização n.º   /   emitida no âmbito do processo camarário n.º 

, não tendo sofrido alterações sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia de obras.

 4. O edifício não possui Alvará de Autorização de Utilização anterior (aplicável a constituições).

 5. O edifício está constituído em propriedade horizontal, cuja certidão emitida pela câmara consta do processo n.º 

, não tendo sofrido alterações sujeitas a licenciamento ou comunicação de obras (aplicável a modificações).

Mais declara que as frações autónomas, além de constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre si, com saída 
própria para uma parte comum do prédio ou para a via pública, dando cumprimento ao disposto no artigo 1415º, do Código Civil.

Documentos a apresentar  :  

 1. Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da constituição em regime de 

propriedade horizontal, de acordo com o disposto no Código Civil;

 2. Certidão da Conservatória do Registo Predial válida e da Caderneta Predial ou certidão de teor;

 3.  Título constitutivo – descrição sumária do prédio,  referindo-se a área do lote e as áreas cobertas e descobertas e indicando-se as 

frações autónomas, as quais deverão ser designadas por letras maiúsculas. Na descrição e identificação das frações deverá indicar-se a sua 

composição, referindo-se os arrumos, terraços, logradouros e estacionamentos, se existirem, a localização (andar, direito, esquerdo, centro, 

frente, posterior, etc), complementada pelos pontos cardeais, destino (habitação, estabelecimento, garagem, etc) e o número de polícia pelo 

qual se processa o acesso à fração, sempre que este exista ou já tenha sido atribuído. Na descrição de cada fração deve incluir-se a respetiva
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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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percentagem ou permilagem relativamente ao valor total do edifício. Devem, também, referenciar-se as zonas comuns a todas as frações ou a 

grupos de frações;

 4. Plantas com a composição, identificação e designação de todas as frações, pelas respetivas letras;

 5. Declaração de Consentimento de Recolha, Utilização e Tratamento de Dados Pessoais.

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

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.
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE RECOLHA, UTILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS

DECLARO prestar por este meio, para os efeitos previstos no disposto nos artigos 6.º, n.º 1, alínea a), 9.º, n.º 2, alínea

a) e 13.º do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do conselho, de 27 de Abril de 2016 (Regulamento

Geral de Proteção de dados),  o meu  consentimento expresso para a recolha, utilização e tratamento dos meus

dados pessoais, constantes do presente requerimento e dos documentos necessários à instrução do mesmo e que por

minha vontade informei/forneci, ao Município de Ponte da Barca, pessoa coletiva n.º 505 676 770, responsável pelo

tratamento de dados, com sede na Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca no exercício das atribuições e

competências  previstas  na Lei  n.º  75/2013,  de 12 de  setembro,  e  demais  legislação  atributiva de competências  às

autarquias locais, com a estrita finalidade identificada neste requerimento, e durante o período de tempo que durar este

processo, sem prejuízo das normas previstas no Regulamento Arquivístico das Autarquias Locais à data vigente, o qual

define os prazos de conservação administrativa aplicável à documentação produzida e recebida pelas autarquias locais

no âmbito das suas atribuições e competências, salvo no caso de, por minha vontade ou por motivo de força maior,

deixarem de  estar  reunidas  as  condições  necessárias  para  a  prossecução  do  meu  processo/requerimento/pretensão

administrativa, sendo que, neste último caso, os referidos dados poderão ser conservados para efeitos de investigação

científica ou histórica ou fins estatísticos, sem limite temporal, desde que anonimizados, pseudonimizados ou cifrados

de forma a deixarem de revestir a natureza de dados pessoais para os efeitos da lei.

Tomei conhecimento de que  a falta de consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais inviabilizará a

análise, instrução e decisão do meu processo/requerimento/pretensão administrativa. 

O Município de Ponte da Barca garante a confidencialidades deste processo e bem assim da documentação recebida e as

informações transmitidas pelo(s) requerente(s) que serão utilizados unicamente no âmbito do referido neste processo e

dentro dos limites estritamente necessários para assegurar o bom processamento e análise do requerido.

Os dados pessoais  cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir  para quaisquer fins de

comercialização  direta  ou  outros  de  natureza  comercial,  incluindo a  definição  de  perfis  ou  para  quaisquer  outras

decisões automatizadas, podendo, no entanto, ser objeto de portabilidade, nos termos do artigo 20.º do Regulamento

Geral de Proteção de Dados.

O Município de Ponte da Barca compromete-se a cumprir o disposto na Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º

58/2019, de 08 agosto), e demais legislação aplicável, bem como a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar,

apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados

pessoais a que tenham tido acesso ou que lhes sejam transmitidas no âmbito deste processo, sem que para tal tenha sido

expressamente autorizada, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para finalidades determinantes de recolha,

abstendo-se de qualquer uso fora do contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros. Para mais informação,

consultar a Política de Proteção de Dados Pessoais.

DECLARO AINDA, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 13.º a 22.º do Regulamento Geral de Proteção

de Dados, ter tomado conhecimento que a qualquer momento poderei exercer os direitos de acesso, retificação, de

apagamento  e  de  limitação  do  tratamento  dos  dados  pessoais,  através  de  comunicação  escrita  ao  Encarregado de



Proteção de Dados, pelo correio eletrónico rgpd@cmpb.pt, não comprometendo a licitude do tratamento que entretanto

tenha sido efetuada aos dados, com base no presente consentimento.

Tenho ainda o direito a apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados, caso os direitos referidos sejam

violados.

Pelo exposto, DECLARO, para efeitos do regulamento Geral de Proteção de Dados, ter tomado pleno conhecimento e

compreendido devidamente os direitos que me assistem, relativamente aos meus dados pessoais e o teor completo da

presente declaração, tendo prestado livremente e de forma esclarecida, o meu consentimento.

Ponte da Barca,  de  de 

O/A requerente,

________________________________________
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