Requerimento n.º _____ data ___/___/______

Pago pela guia n.º ______ valor _______ €
O Funcionário, __________________________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIDÃO - DESTAQUE DE PARCELA
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido
até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Válido
até

-

-

Outro

PEDIDO
Em conformidade com o estabelecido no artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer a V. Exa. a emissão de certidão comprovativa de que o
destaque de parcela a seguir identificada, do prédio mencionado, é permitido e não está sujeito a licença ou admissão de
comunicação prévia.
Local
Freguesia

Nº
Área total (m2)

Código da Certidão Predial Permanente
Confrontantes do prédio a Norte
Confrontantes do prédio a Este
Confrontantes do prédio a Sul
Confrontantes do prédio a Oeste
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Área da parcela a destacar (m2)
Confrontantes da parcela a Norte
Confrontantes da parcela a Este
Confrontantes da parcela a Sul
Confrontantes da parcela a Oeste

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização de operação;

2. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial;
3. Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes dos PMOT´s vigentes, a fornecer pelos Serviços Municipais, com
identificação precisa do local da pretensão;
4. Planta de localização à escala 1/5000 ou inferior, com identificação precisa do prédio em que se insere a parcela a destacar
devidamente delimitado e, sempre que possível com a identificação dos arruamentos públicos com os quais confronta;
5. Planta de localização à escala 1/500 ou inferior, com a delimitação da parcela a destacar e da parcela restante, identificadas,
respetivamente, como parcela A e parcela B;
6. Tratando-se de prédio situado fora do perímetro urbano, declaração emitida pela direção regional da agricultura e pescas
atestando que a parcela respeita a área da unidade de cultura nos termos da lei geral para a região respetiva;
7. Memória descritiva e justificativa, incluindo as caraterísticas da parcela originária, bem como, as confrontações e áreas das
duas parcelas resultantes da operação de destaque.
8. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
8.1.________________________________________________________________________________________
8.2.________________________________________________________________________________________

8.3.________________________________________________________________________________________
8.4.________________________________________________________________________________________
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o
mesmo seja devidamente corrigido.
NOTAS

O Técnico de Atendimento

Data

-

-
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