Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
CALHETA DE SÃO JORGE
CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENO PARA
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:

NIF:

Nº BI:

1

Validade

Arquivo:

Morada:

Nº Passaporte:
Nº:

-

Código Postal:

Localidade:
Concelho:

/

Telefones:

País:

/

Fax::

Endereço de correio electrónico:
Qualidade:

1.proprietário

2.usufrutuário

3.mandatário

4.superficiário

5.promitente comprador

6.outro

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR
Nome:

NIF:

Nº BI:

1

Validade

Arquivo:

Morada:

Nº Passaporte:
Nº:

-

Código Postal:

Localidade:
Concelho:

/

Telefones:

País:

/

Fax::

Endereço de correio electrónico:
Qualidade:

1.proprietário

2.usufrutuário

3.mandatário

5.promitente comprador
4.superficiário

6.outro

ASSUNTO
Declara que cede gratuitamente, para domínio público municipal o seu terreno ou parcela com a área total de
constante(s) do(s) prédio(s) descrito(s) na
sob o nº

2

,

ª Conservatória do Registo Predial de

inscrito(s) na matriz com o nº

freguesia de

m

, sito no lugar de

, e tendo como confrontantes:

Norte:

Nascente:

Sul:

Poente:

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à
verdade.

Espera deferimento
CALHETA DE SÃO JORGE,

de

de

201

O requerente, _______________________________________________
Assinatura reconhecida ou
comprovada mediante a exibição do

Pago pela SC-4 nº___________

documento de identificação.
Assinatura do
trabalhador:____________________

Em____/_____/_________

1

Data no formato DD/MM/AAAA

INSTRUÇÕES
JUNTAR







Exibir Bilhete de identidade;
Exibir cartão de contribuinte;
Fotocópia do Alvará de Loteamento ( quando aplicável )
Certidão da Conservatória do Registo Predial actualizada, com o teor da(s) descrição(ões) e de todas as inscrições em
vigor;
Certidão do teor e valor matricial;
Planta de localização com indicação da área a ceder ao Município.

NOTAS






No caso de pessoas colectivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem tem
poderes para assinar e o cartão de identificação de pessoa colectiva:
Na qualidade de proprietário ou superficiário deve juntar certidão da conservatória válida e quando o prédio estiver
omisso, certidão negativa do registo predial acompanhada da fotocópia da caderneta predial onde constem os artigos
matriciais correspondentes ao prédio.
Na qualidade de procurador deve juntar fotocópia da procuração;
As certidões emitidas pelas Conservatórias de Registo Predial têm a validade de seis meses.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO

REGº Nº _________

ASSUNTO: CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL
Assinatura do Funcionário: ____________________________________________________
Município da Calheta
Categoria: ____________________________________________ Data: _____/_____/_____

