A preencher pelos Serviços:
Registo nº ________________
Data _____ / _____ / _______

E

Hora:
________H______
x

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
Vila Nova de Poiares

__________________________________________________________________________ ,
residente em _________________________________________________________________ ,
freguesia de _________________________________________________________________ ,
Município de _________________________________________________________________ ,
Código postal _________-________, telef./telem. _____________________, portador de Bilhete de
Identidade/Cartão de Cidadão nº. ___________________________, emitido pelo Serviços de
Identificação Civil de _________________, em __/__/____, com validade até __/__/____,
Contribuinte Fiscal nº.

_______________,requerer a V. Exª., que se digne CERTIFICAR, de

harmonia com o disposto no n.º9, do artigo 6º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16/12, na redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei nº. 136/2014, de 09/09, que é possível a realização de destaque de parcela do
terreno nas condições que se passam a descrever:
PRÉDIO QUE SUPORTA O DESTAQUE
Prédio rústico/urbano, composto de

______________________________________, sito em

________________________________,

freguesia

de

_____________________,

deste

Município, a confrontar de norte com ______________________________________________ ,
de nascente com ____________________________________________________________ ,
de sul com _________________________________________________________________ ,
de poente com ______________________________________________________________ ,
referente ao artigo nº. _________, com a área total de _____________ m².

PARCELA QUE SE PRETENDE DESTACAR
Parcela de terreno com área de __________ m², com________ m² de superfície coberta e _______ m²,
de superfície descoberta, a confrontar de norte com _____________________________________ ,
de nascente com _____________________________________________________________ ,
de sul com __________________________________________________________________ ,
de ponte com ________________________________________________________________ .
RESTANTE PARCELA DE TERRENO
Parcela de terreno com área de __________ m², com________ m² de superfície coberta e _______ m²,
de superfície descoberta a confrontar de norte com ________________________________________
___________________________________________________________________________
de nascente com ______________________________________________________________ ,
de sul com __________________________________________________________________ ,
de poente com ________________________________________________________________ .

Pede deferimento,
Vila Nova de Poiares, _____ de _________________ de 20___
O/A Requerente,
_______________________________________

Para o efeito, junta:
 - Certidão do registo do prédio na Conservatória do Registo Predial actualizada;
e ainda em duplicado:
 - Extractos das plantas de ordenamento e de condicionantes do plano municipal de ordenamento do território a fornecer pela
Câmara Municipal, assinalando devidamente os limites do prédio e da parcela a destacar;
 - Planta de localização e enquadramento à escala a fornecer pela Câmara Municipal, assinalando devidamente os limites do prédio e da
parcela a destacar;
 - Levantamento topográfico georreferenciado (conforme condição do ponto 9 do art.º 24 do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação e taxas Aplicáveis) à escala 1/200 ou superior incluindo o arruamento de acesso, com indicação das dimensões e áreas do
terreno;
 - Planta topográfica de localização à escala 1/200; 1/500 ou 1/1000, conforme a área em questão e o grau de pormenor necessário,
contendo a área total do prédio e da parcela a destacar, bem como as confrontações da parcela antes e depois do destaque.

