
Constituição de Compropriedade – Pedido de Emissão de Parecer 

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal de Valença

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome/Designação______________________________________________________________________

Morada/Sede__________________________________________________, Código Postal ______ - ____ 

Concelho de__________________________,C:C.Nº____________________,válido____/____/______

NIF_________________________Telefone_____________________Telemóvel_____________________

Email________________________________________. 

□ Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Pedido
Vem, na qualidade de ______________________________________ requerer a V. Exª., se digne certificar 

em como a Câmara Municipal nos termos do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, na sua atual  

redação, não vê inconveniente na: 

□ CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE; 

□ AMPLIAÇÃO DO Nº DE COMPARTES; 

relativamente ao(s) prédio(s) inscrito(s) na matriz predial  sob o n.º(s) _____________________________ e 

descrito(s) na Conservatória do Registo Predial sob o n.º(s) ___________________________________, na 

freguesia de ____________________________

uma vez que que não se insere(m) em área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) e do ato ou negócio jurídico 

em causa não resulta o parcelamento físico da propriedade, em violação ao regime legal dos loteamentos 

urbanos.
Data e Assinatura
Pede deferimento, 

O Requerente,
___ /___ /______

___________________________________
 Assinatura

Elementos instrutórios 
(Assinalar os documentos apresentados com o requerimento)

□ Documento comprovativo da legitimidade do requerente caso não seja o proprietário; 

□ Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, ou código de acesso à certidão permanente; 

□ Caderneta Predial do serviço de finanças;

□ Planta topográfica de Localização, com a delimitação da propriedade.

                                                                                                                                                                                      CMVLN.AG.015/01  
Ver verso 



Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) Regulamento (UE)  
2016/679)

De acordo com o RGPD, o Município de Valença, informa que os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente 

para dar cumprimento ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido e que a finalidade dos dados pessoais recolhidos é a re -

ferida no presente requerimento.

Os dados serão armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável ao pedido.

 Mais declara que tomou conhecimento do direito de: 

•      Solicitar o acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, sem comprometer a licitude  

do tratamento efetuado bem como a ser informado em caso de violações de segurança;

•      Ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a presente, 

informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente;

•      Apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.

Estes direitos podem ser exercidos através do email: geral@cm-valenca.pt.
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