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PROPRIEDADE HORIZONTAL 

 
Requerente:_____________________________________________________________________ 

Local da pretensão: _______________________________________________________________ 

 
Deu entrada nesta Câmara Municipal, o supra identificado processo, instruído com os seguintes documentos: 
 
SIM NÃO Requerimento; 
SIM NÃO Cópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou do Cartão de Cidadão; 
SIM NÃO Titulo constitutivo da propriedade horizontal ou, caso ainda não tenha sido constituída, minuta do 

mesmo elaborada de acordo com o estipulado no artigo 1418º do Código Civil; 
SIM NÃO Planta de implantação, à escala de 1:100, com indicação das partes do edifício correspondentes às 

várias fracções e às partes comuns; 
SIM NÃO Plantas, à escala de 1:100, de todos os pisos do edifício com a delimitação das partes comuns e de 

cada uma fracções; 
SIM NÃO Declaração de isenção de apresentação de quaisquer dos elementos acima indicados (uma por cada 

elemento); 
SIM NÃO Fotografia aérea / imagem de satélite. 
 
 
Nota: 

1- Nas plantas deve também constar a área bruta de cada uma das fracções e das partes comuns, bem 
como, devem ser identificadas as áreas de implantação dos logradouros quando existam. 

2- Os lugares de garagem e as garagens devem estar identificadas com as respectivas áreas e com a 
identificação da fracção a que pertencem. 

 
 
Observações: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O pedido está instruído com a documentação acima referenciada. 
 O pedido não está instruído com a toda a documentação acima referenciada. Foi aconselhado a não 

efectuar a entrega do pedido sem que o mesmo fosse corrigido, tendo o mesmo persistido na entrega do 
pedido nestas condições. 

 Data: ____/____/________ 

 O funcionário _______________________________ O requerente ________________________________ 
 

LEGENDA: (assinalar com um cruz) 
SIM – Documento entregue 
NÃO – Documento em falta 
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