
Vem requerer a V. Ex.ª que se digne a certificar, de harmonia com o disposto no n.º4, do art.º 6.º, do Decreto Lei n.º555/99, de 16/12, na

redação conferida pelo Decreto Lei n.º136/2014, de 9/9:

1- Se é possível a realização de destaque de parcela de terreno nas condições que se passam a descrever:

PEDIDO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Certidão de Destaque

REGISTO DE ENTRADA

Nº: _______ Livro: __________

Em _____  / _____  / _______

.

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares geral@cm-vilanovadepoiares.pt 

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax  (+351) 239 421 800 NIF: 505371600

REQUERENTE

Nome:   _________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: ______________________________________________________________________________________________________

Residência/Sede:  _________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar:   _________   

Fração :  _____   Sítio / Lugar:   ________________________________Código postal:   _____-_______  ____________________________

Telefone: ________________    E-mail:  _______________________________________________________________________________

REPRESENTANTE (se aplicável)

Nome: __________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: ______________________________________________________________________________________________________

Residência/Sede:    ________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar: __________   

Fração : ___________ Sítio / Lugar:  ____________________________ Código postal:  _____-_______  ____________________________

Código postal :  ________  __________  Telefone: _____________   E-mail: __________________________________________________

Na qualidade de:       Procurador          Herdeiro         Administrador           Gerente        Outro:    __________________________________

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Poiares

Prédio que suporta o destaque:

Prédio rústico/ urbano (riscar o que não interessa), sito em _______________________________________________, composto de

_____________________________________________________________________________________, identificado com o n.º matricial

____________________________________________________________, da freguesia de _______________________, deste Município,

a confrontar a norte com _____________________________________________________________________________, a nascente com

_________________________________________________________, a sul com _____________________________________________

e a poente com _____________________________________________, com área total de ___________________m2, sendo

___________m2 de área coberta e ________________________ m2 de área descoberta.

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/


Parcela a destacar:

Parcela de terreno destinada à construção urbana, a confrontar a norte com

__________________________________________________, a nascente com

_________________________________________________________________________________________, a sul com

_________________________________________________________________________________________________ e a poente

com ____________________________________________________, com área total de ___________________m2, sendo

___________m2 de área coberta e ______________________ m2 de área descoberta.

Parcela sobrante:

Parcela de terreno, a confrontar a norte com __________________________________________________, a nascente com

____________________________________________________________________________________________________, a sul

com _________________________________________________________________________________________________ e a

poente com ____________________________________________________, com área total de ___________________m2, sendo

___________m2 de área coberta e ______________________ m2 de área descoberta.

Para o efeito, junta:

- Certidão do registo do prédio na Conservatória do Registo Predial atualizada;

- Prova de legitimidade do subscritor, se tal prova não decorrer diretamente da documento mencionado no ponto anterior (caso o

proprietário se faça representar por terceiro)

e ainda em duplicado:

- Extratos 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 (em papel e formato digital extensão .dxf ou .dwg)

- 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 (em

papel e formato digital extensão . dxf ou .dwg).

Pede deferimento,

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O requerente / representante, 

______________________________________________________

•Em remessa via email deve conter assinatura digital ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização

•Em remessa via CTT, deve conter assinatura autenticada ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização



Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.

Foi entregue  e verificada a documentação necessária. 

O assistente técnico:  ____________________________   Data: ____________

Observações:  

__________________________________________________________________________________________________

BALCÃO ÚNICO

DECISÃO

A preencher pelos serviços

DEFERIDO __________________________________________________________________________________

INDEFERIDO _________________________________________________________________________________

O Presidente  da Câmara Municipal,  __________________________________________         _____ / _____ / _______

O Vereador com competências delegadas, ______________________________________         _____ / _____ / _______


