
 
 
 
 
 

 
Modelo OP-A29.02 
 

ENTRADA Nº  _______________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  
Nº FOLHAS  ________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO EM REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL 
E EMISSÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO 

 
 
Exmo. Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 
 

Requerente 

 _____________________________________________________________________________________   

portador do BI  ____________, NIF  ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________  

Residência/Sede  _______________________________________________________________________  

Código Postal ________-______ ___________________________________________________________  

Endereço Electrónico  ____________________________________________________________________  

na qualidade de 1  _______________________________________________________________________  

titular do processo de obras nº ____________ referente à construção (alteração, etc) do edifício abaixo 

descrito, vem requerer a V. Exa.,  se digne: 

a) ordenar a competente vistoria para confirmação de que, ou:2 
b) certificar que3 as aludidas fracções autónomas, que a seguir se descrevem, são independentes, 

distintas e isoladas entre si, satisfazendo os requisitos legais exigidos para a sua constituição em 
regime de propriedade horizontal. 

Prédio 

Urbano, com _____ pisos, sito em  __________________________________________________________  

freguesia de ____________________________, inscrito na matriz sob o nº _____________,descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº __________ e confrontando:  

Norte ________________________________________________________________________________ ,  

Sul  __________________________________________________________________________________ ,  

Nascente  _____________________________________________________________________________ , 

Poente  _______________________________________________________________________________ , 

construído (ou em construção) ao abrigo da licença de obras nº ______________, de ____/____/______, 

com a descrição das fracções conforme documentos em anexo.4 

 
Pede Deferimento, 

Albufeira, _____ de _________________ de 20___ 
 

O Requerente 
 

__________________________________________ 

                                                 
1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 No caso de o projecto não possuir licença de utilização 
3 No caso de possuir licença de utilização 
4 Este requerimento deverá ser acompanhado pelas peças desenhadas necessárias, que contenham todas as fracções e zonas comuns assinaladas a 
cores distintas nos seus limites 

GUIA Nº  __________________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  
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