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REQUERIMENTO PARA:
 PEDIDO DE CERTIDÃO DE RENÚNCIA DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA EM IMÓVEIS OU FRAÇÕES CONSTRUÍDAS PELO
MOVIMENTO COOPERATIVO HABITACIONAL E AO ABRIGO DO
RALAC
(nº___________SM)

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra
(nome do requerente) _________________________________________________________________________
contribuinte nº ________________________________, com morada na (Rua, Av.) ________________________
____________________________________________________________________________________________
(nº/lote) _________ (andar) __________ (localidade) _______________________________________________
_______________ (cód. postal) ___________- _________, Freguesia de _____________________________com o
telefone nº _______________e fax nº _______________________, e-mail ______________________________,
nascido em ______/______/_______ portador do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte nº
___________________________________, datado de ____/____/____, emitido pelo Arquivo de Identificação de
________________, vem na qualidade de proprietário do:
(escolher opção):
Imóvel sito na (Rua, Av.) ___________________________________________________________________
(nº/lote) _________ da Urbanização Camarária de Manique de Cima

Pego Longo

, Freguesia

de________________________________________ implantado em lote adquirido à Câmara Municipal de Sintra,
no âmbito do Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção (RALAC), pretendendo aliená-lo pela
quantia de _____________________€ (colocar por extenso) ____________________________________
_________________________________________________ solicitar a Vª Exª, nos termos do Artº26º do
Regulamento, certidão de renúncia do direito de preferência ao imóvel por parte da Câmara Municipal de Sintra;
Imóvel

fração

sito(a) na (Rua, Av.) _____________________________________________________

________________________________ (nº/lote) _________, andar _______da (nome do empreendimento levado a
cabo

pelo

movimento

cooperativo

habitacional)

________________________________,

integrado

na

Cooperativa___________________________ Freguesia de_______________________________, pretendendo
aliená-lo

pela

quantia

de

_________________€

(colocar

por

extenso)

___________________

____________________________________________________________________________________________
solicitar a Vª Exª, certidão de renúncia do direito de preferência por parte da Câmara Municipal de Sintra;

Os dados de síntese do imóvel são os seguintes
Nº
Divisões
Lugares
Artº
Nº Reg
Estado
Licença
Ónus
Área
Assoalhadas
Estacionamento Matriz Conservatória
Conservação
Utilização
(m2)

Adquirente
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Pede deferimento
Sintra, _____ de ______________ de 20____
O Requerente,
.......................................................................................................

Instruções
Juntar:
Fotocópia de Bilhete de Identidade/Passaporte;
Fotocópia de Cartão de Cidadão ou Cartão de contribuinte;
Fotocópia autenticada da caderneta predial;
Fotocópias das telas finais das plantas do fogo;
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao
prédio abrangido;
Caso o imóvel fizer parte da Cooperativa “ O Nosso Lar “ na Quinta Do Mirante em Queluz, ou da
Cooperativa “Chesmas”, na Várzea de Sintra deve juntar ainda:
- Carta da Cooperativa na qual conste que esta não está interessada em exercer o direito de preferência;
Notas:
 Na qualidade de mandatário deve juntar fotocópia da procuração ou outro documento que confira a
representação, com exibição do original e/ou fotocópia do documento que comprove a legitimidade do mandante,
com exibição do original;
 A Certidão da Conservatória de Registo Predial tem validade de 1 ano;
 O Visto na Caderneta Predial tem validade de 1 ano;
 Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos
termos do nº1 e 2 do Artº 10º da Lei 67/98 de 26 de Outubro de 1998, a qual transpõe para a ordem jurídica
interna a Diretiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses
dados - Lei da Proteção de Dados Pessoais.
Direito à Informação
 Responsável pelo tratamento  Presidente da Câmara
 Finalidades de tratamento  Tratamento informático do processo do requerente.
 Destinatários ou categorias de destinatários dos dados  serviços municipais interventores no processo.
 As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do pedido.
 Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente.
Base Legal:
 Regulamento Municipal de Alienação de Lotes para Auto-Construção, aprovado pela Assembleia Municipal de
Sintra em ___/____ de 1987.
Conferi os Documentos (assinatura legível):
Categoria:

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO

REGº SM_________

ASSUNTO: PEDIDO DE CERTIDÃO DE RENÚNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
EM IMÓVEIS OU FRAÇÕES CONSTRUÍDAS PELO MOVIMENTO
COOPEARTIVO HABITACIONAL E AO ABRIGO DO RALAC
Assinatura do Funcionário:____________________________________________________
Categoria:______________________________________________ Data:____/____/____
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