
 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

Nº: Andar: 

Freguesia:

Válido até:

Nome:

Na qualidade de: 

Morada (para correspondência): 

Código Postal: 

Telefone:

CC/BI nº: 

Contribuinte: 

Email:

Autorizo que a correspondência seja enviada por email (alinea b) do nº 2 do art.º 112º do D.L. nº 
4/2015 de janeiro - CPA) para:

Certidão de destaque de parcela do terreno descrito na CRP sob o nº 
Inscrito na matriz sob o nº 
Localizado na Av./Rua/Praça: 
Nº: 
Freguesia: 

Juntando para o efeito: 
- Planta de localização; 
- Levantamento topográfico à escala 1/500 ou 1/1000, com indicção das parcelas, respetivas áreas e confrontantes; 
- Certidão da CRP atualizada ou código de acesso: 

F9 – Cópias e Certidões

Juntando para o efeito: 
- Planta de localização; 
- Parte escrita e desenhada da descrição da propriedade horizontal, de acordo com o Código Civil; 
- Certidão da CRP atualizada ou código de acesso:

Fotocópia de:

Certidão de constituição de regime de propriedade horizontal ou alteração ao título constitutivo de 
propriedade horizontal, cujo projeto consta do processo nº 



Data:

Assinatura:

F9 – Cópias e Certidões 

Cópia autenticada de:

Certidão de: 

Observações:

Junção de elementos ao processo de certidão / cópia nº
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