REQUERIMENTO
Compropriedade
artigo 54º da lei nº 91/95 de 02/09, na sua atual redação

DOPGU
SPO

ENTRADA Nº

Exmo. Senhor,

SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

REQUERENTE
Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:
Telefone:

Concelho:
na qualidade de:
Proprietário
Superficiário

Mandatário

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

Promitentes compradores

,
Locatário

Herdeiros

Cabeça de casal da herança de
Outro

REPRESENTANTE

,

Nome:
NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:
na qualidade de:
Mandatário

Telefone:
Gerente

Administrador

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:
Procurador

,

Outro

NOTIFICAÇÃO

Solicitando que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam dirigidas para:
Requerente, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Representante, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Outro:
Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:
Concelho:

, Cód. Postal:
Telefone:

, E-mail:

Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

-

Lote, Andar:
,
,
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PEDIDO
Vem, ao abrigo do disposto no artigo 54º da lei nº 91/95 de 02/09, na sua atual redação, solicitar a V. Exa. o
parecer para a constituição de compropriedade, do prédio sito em
, na localidade de
freguesia de

,

, descrito na Conservatória do Registo Predial de

Tábua sob o n.º

, inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo

que o negócio jurídico subjacente é

, informando
e que o mesmo

não visa ou não resulta qualquer parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos e
que o número de comproprietários é de

, abaixo indicados:

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR
O pedido deverá ser instruído com os elementos previstos no artigo 91.º do RMUE.

Tábua,

de

Pede Deferimento, o

, de

Requerente,

Representante

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
O funcionário:

Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

em
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