CERTIDÃO DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
REQUERENTE

Nome/Designação ......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
Domicílio/Sede .............................................................................................................................................................

Código Postal ……............…-…........... Localidade ...................................................................................................
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho .....................................
Código de acesso à certidão permanente de registo comercial ........................................................................

Contribuinte n.º ............................................ Cartão do cidadão n.º/BI n.º .............................................................
emitido por ................................................. em ............./............./................ válido até .........../............./...............
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail......................................................................................

na qualidade de1 ................................................................. representado(a) por ………..............……..................
.........................................................................................................................................................................................
Domicílio ........................................................................................................................................................................

Código Postal ……............…-…........... Localidade ...................................................................................................
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho .....................................

Contribuinte n.º ……...………............ Cartão do cidadão n.º/BI n.º.........................................................................
emitido por ................................................ em ............./............./................ válido até ............/............./...............
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail......................................................................................

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO

Vem requerer a V. Ex.ª a emissão de certidão em como a Câmara Municipal da Lousã não pretende

exercer o direito de preferência em relação à dação em pagamento/venda2 do prédio, sito
.......................................................................................................................................................................................,

bem cultural em vias de classificação/classificado2 como 3................................................................................,
inscrito na matriz predial urbana/rústica2, da freguesia de....................................................................................

...................................................., sob o artigo..................................................., descrito na Conservatória do
Registo Predial da Lousã, sob o n.º..................................................................., com o código de acesso à

certidão permanente de registo predial ………………………………………………………………………………,
em virtude de a Câmara Municipal da Lousã não pretender exercer o direito de preferência nesta
transação, conforme previsto no n.º 1 do artigo 37º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro de 2001.

Mais informa que o valor da dação em pagamento/venda2 do referido prédio é de .....…..………………€.

1
2

Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual).
Riscar o que não interessa.

3 Interesse

Nacional, Interesse Público ou de Interesse Municipal.

O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS
SOL - 048.004

Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala:

Certidão de teor da Repartição das Finanças da Lousã
Certidão da Conservatória do Registo Predial da Lousã

Plantas de localização à escala 1/25 000 e à escala 1/5000 ou 1/2000

........................................................................................................................................................................

Pede deferimento,
Lousã, ............ de .......................................... 20.....................
O/A Requerente ..........................................................................................................................................................

RESERVADO AOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES: …………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O/A TRABALHADOR/A:……………………………………………………………….……. DATA: …………../…………../…………..
O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS
SOL – 048.004

