
 

1 Proprietário, Usufrutuário, Locatário, Mandatário, etc. 
2 Habitação Unifamiliar, Habitação Coletiva, Armazém, Industria, Terreno, Fração, etc. 
* Elementos facultativos 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

 
 
 
 

ASSUNTO: PEDIDO DE APRECIAÇÃO │ CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação ________________________________________________________________________________________ 

Profissão ___________________________ Estado Civil _________________ *B.I. n.º __________________ *emitido por 

________________________ *em _____/______/________ *válido até _____/_____/_________ Contribuinte n.º 

____________________ Domicílio/Sede _________________________________________________, n.º __________, 

Localidade __________________________________, Código Postal ___________-________ Freguesia __________________ 

Concelho _________________________________________ *Telefone n.º ___________________ *Fax n.º _________________ 

*E-mail _____________________________________________________ na qualidade de 1 ______________________________ 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Na qualidade de ________________________1, do ____________________________ 2 sito ______________________________, 

_________________________ n.º ___________, Freguesia  _______________________________, deste Concelho, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º ______________, solicita a V/ Ex.ª se digne certificar, nos termos do disposto no artigo 

66.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, que o edifício satisfaz os requisitos legais para se constituir em 

PROPRIEDADE HORIZONTAL, em cumprimento com os artigos 1414.º a 1438.º-A do Código Civil, emitindo a respectiva 

CERTIDÃO. 

3. DOCUMENTOS QUE ANEXA (de acordo com os elementos instrutórios definidos em Regulamento Municipal e demais 

legislação subjacente) 

 Certidão de registo predial da conservatória 

 Peças escritas com a descrição das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de 
cada fração (% ou 0/00) do valor total do prédio 

 Peças desenhadas contendo, em planta, o levantamento topográfico do terreno com a implantação do edifício com identificação 
dos diferentes usos (espaços ajardinados, de circulação, estacionamentos, logradouros, etc.) bem como, as áreas de cedência ao 
domínio público e as áreas comuns às frações, e, relativamente ao(s) edifício(s) a delimitação clara de cada fração, partes comuns 
e áreas de uso exclusivo de cada fração 

 Outros: ___________________________________________________________________________________________ 

 
PEDE DEFERIMENTO. 

Oliveira do Bairro, ____ de ___________________ de ________ 

Assinatura ____________________________________________ 

 

Req.º n.º __________ Data _____/____/______ 

N.º Livro __________ N.º Folha ____________ 

O/A Funcionário/a _______________________ 

Pago pela guia n.º ________ de ___/___/_____ 

 


