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Certidão de Compropriedade  

(Nos termos da Lei nº 91/95, de 02 de setembro, na 

atual redação) 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º ___________________, BI/CC n.º ____________________, emitido pelo Arquivo de Identificação de / 

Registo Comercial _______________ válido até ______/____/______,  estado civil ___________________, residente/sede 

em _______________________________________________________________________________________________  

código postal ________-_____,_______________________, Telefone_______________, Telemóvel __________________ 

E-mail______________________________________________________________  

 
 

2. PRETENSÃO 

Na qualidade de proprietário, do prédio sito em 

__________________________________________________________________________________inscrito na matriz 

predial sob o artigo _____________, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

____________________________, da freguesia  de ______________________________________________ com o tipo 

de cultura de ___________________________________________________________, declara que pretende celebrar 

(identificar o negócio jurídico*)________________________________________________________________________a 

favor de  __________________________________________________________________________________________e 

_______________________________________________________________________, pelo que requer a V. Exa. que,  no 

prazo máximo de 45 dias, se digne emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade  aumento do 

número de compartes, não resultando parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

nomeadamente pela não exiguidade da quota a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana, tal como 

previsto nos nºs 1 e 2 do artigo 54º  da Lei nº 91/95, de 02 de setembro, com a redação introduzida pela Lei nº 64/2003,  

de 23 de agosto e  Lei 10/2008 de 20/02.  

(*) compra e venda; doação; etc. 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20  _______ 

O Requerente, ___________________________________________________________________________ 
 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

 Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo 
269 829 461/269 829 425 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt   

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
mailto:sau@cm-santiagocacem.pt
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CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
 

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

                        

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

(B) 

 Documento comprovativo da legitimidade do requerente   

 Fotocópia não Certificada da Certidão da Conservatória do Registo Predial  (com todas as descrições e 
inscrições em vigor) 

 

 Fotocópia da Caderneta Predial Rústica  

 Fotocópia da Caderneta Urbana (quando justificável)  

 Extrato do PDM ou planta de localização  

 Plantas da RAN (quando justificável)  

 Plantas da REN (quando justificável)  

 Declaração da Junta de Freguesia  

 Outros elementos (identificar): 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

(A) - A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B) – A preencher pelos serviços 

 
3. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário ______________________________________________________________, Data _____ / _____ /_____, 

 

O Requerente ______________________________________________________________________________________. 

 


