ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE DESTAQUE DA PARCELA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________

MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
Solicito, ainda, que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/a □ técnico/a autor/a do
projeto □ outro. Nome: _________________________________________________ e-mail: ___________________________________
PRETENSÃO

Vem, na qualidade de

1

_____________________ , nos termos do disposto no n.º 4 ou n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de

16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, relativo ao(s) Prédio(s) Descrito(s)
na Conservatória do Registo Predial de ______________________ sob o n.º (s) ________________ , com a área total de _______ m²,
que confronta(m) com:
Norte ______________________________________________ Nascente _________________________________________________
Sul _________________________________________________ Poente ___________________________________________________
Inscrito (s) na matriz rústica e/ou urbana sob o (s) artigo (s) n.º (s) _____________________ , requerer a emissão de certidão para
efeitos de destaque da parcela, com área total ____________ m²/ha, que confrontará com:
Norte ______________________________________________ Nascente __________________________________________________
Sul _________________________________________________ Poente ___________________________________________________

Pede deferimento,
DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE

______ / ____ /______

_______________________________________________________

1

Proprietário/a ou outro/a titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística;
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ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

□Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial;

□Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da operação ou da
atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do ponto
anterior;

□Caderneta Predial emitida pelos serviços de finanças;
□Extrato das Planta de Ordenamento e de Condicionantes do Plano Diretor Municipal, à escala 1/10000, a fornecer pela Câmara
Municipal, onde deve ser assinalada com rigor a localização da pretensão;

□Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização fornecida pela câmara municipal ou
planta de localização à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no
sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município;

□Planta topográfica à escala 1/500 ou 1/200, a qual deve delimitar, quer a área total do prédio, quer as parcelas a destacar e
sobrante, com a identificação das confrontações de cada uma;

□Outros elementos que o requerente queira apresentar:
8

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

N.º de exemplares:
1 original
1 cópia
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