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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome  _____________________________________________________________________      Na qualidade de ______________________ 

Morada Fiscal ______________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia   ____________________________________  Concelho ______________________ Código Postal______________________ 

Identificação Fiscal  ___________________________  Tipo   ________________________________ Telefone ______________________ 

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

 

 

PRETENSÃO 

Vem requerer a emissão de Certidão, de onde conste parecer favorável, à constituição de regime de 

compropriedade sobre o(s) prédio(s) sito(s) na Rua /Lugar  _______________________________________________________ 

Freguesia  _________________________________________  deste Concelho,  inscrito(s) na matriz predial 

______________________________,   sob o(s) artigo(s)  ______________________________, e descrito(s) na Conservatória de  

Registo Predial, como _________________ do nº _______________________________ , conforme assinalado na planta em 

anexo, nos termos das disposições do Art.º 54 da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, alterada pela Lei nº 165/95 , 

de 14 de Setembro e pela Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, com vista a ________________________________________,,  

do qual resultará a constituição de compropriedade sobre o referido prédio.   

 

 

ENVIO/LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS 

|__|     Levantamento na Gaiurb, EM – Largo de Aljubarrota nº 13; 

|__|     Levantamento no Edifício Praça – Balcão da Gaiurb; 

|__|    Levantamento na Loja do Cidadão; 

|__|     Envio por correio,  para a seguinte morada 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
Art.º 14º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro com as sucessivas alterações 

 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

 

 

CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE REGIME DE 
COMPROPRIEDADE  
 
 
 
 

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
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AUTORIZAÇÕES 

Autorizo,____________________________________________________________Identificação Fiscal  ___________________________   

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

|__|    Ao levantamento de documentos;           |__|   À  consulta do processo; 

 

 
 
ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO 

 
Documento comprovativo da legitimidade do requerente caso não seja o proprietário

1
; 

Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial; 

Caderneta Predial atualizada. As matrizes são  atualizadas anualmente com referência a 31 de Dezembro; 

Planta de Localização à escala 1/2000, com a delimitação da propriedade rústica; 

 

DATA E ASSINATURA 
Pede deferimento,                          
 
Assinatura  _____________________________________________________________________________    Data ______________________ 
 

 

1Procuração ou declaração, escritura, contrato de arrendamento ou de direito de superfície, etc. 
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