ENTRADA
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DESPACHO
ENTRADA Nº.
DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO URBANA
PEDIDO DE CERTIDÃO – DESTAQUE DE PARCELA
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro
NOME
MORADA
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

CONCELHO

TELEFONE

FAX

TELEM.

E-MAIL

B.I. / N.º ID CIVIL

C.A.E.

DATA VALIDADE

N.º DE CONTRIBUINTE

Objecto do Requerimento

Vem por este meio requerer a V. Ex.ª o destaque de uma única parcela de prédio ao abrigo do n.º5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99,16 de Dezembro (na actual redacção):



Em perímetro urbano (nos termos do n.º 4 do art.º 6º do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, republicado pelo Dec. Lei n.º 26/2010, de 30 de Março).
Fora de perímetro urbano (nos termos do n.º5 do art.º 6º do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, republicado pelo Dec. Lei n.º 26/2010, de 30 de Março).

do prédio (a) ________________ denominado _____________________________________________
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º _________________________ , da freguesia de
_____________________________ e inscrito na matriz sob os artigos urbano_____________ rústico
____________, sito em __________________________ com a área total de_______________ m2 (b)
m2 com a área coberta _______________ m2 e descoberta __________________ m2.
Destinada a _____________________________________________________________, com a área
de ___________ m2, sendo ___________ m2 de área coberta e ___________ m2 de área descoberta,
a retirar do(s) prédio(s) inscritos sob o(s) artigo(s) __________________________________________ .
(a) Urbano, Rústico ou Misto
(b) Área da parcela de terreno
O REQUERENTE,

Miranda do Douro _____/_____/________

PO.01-IM.1.83.00

Parcela A, com a área de ___________ m², com as seguintes confrontações:
Norte _____________________________________________________________________________________________
Sul _______________________________________________________________________________________________
Nascente __________________________________________________________________________________________
Poente ____________________________________________________________________________________________

O restante terreno, Parcela designada pela letra B, ficará reduzido à área de ____________ m², com as seguintes
confrontações:
Norte _____________________________________________________________________________________________
Sul _______________________________________________________________________________________________
Nascente __________________________________________________________________________________________
Poente ____________________________________________________________________________________________
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Documentos Anexos


Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos;



Extracto da planta de ordenamento, de zonamento e de implantação dos planos municipais de
ordenamento do território vigentes, bem como planta síntese do loteamento quando exista, com a indicação
precisa do local onde se situa a obra objecto do pedido;



Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do PDM, assinalando devidamente
os limites da área objecto da operação;



Planta de localização à escala 1:1000 ou superior, com a indicação precisa do local onde se situa a obra objecto
do pedido, e com a delimitação da área total do prédio;



Planta de implantação à escala 1:200 ou superior, com a delimitação das dimensões e área da totalidade do
terreno, da parcela a destacar e indicando as respectivas áreas e confrontações;



Nos destaques em perímetro urbano, deverá ainda identificar o processo de obras do projecto de arquitectura
aprovado e, no caso de edificações em construção ou já erigidas, o alvará das obras, ou, se anterior a 12 de
Agosto de 1951, a prova da data da respectiva construção.



___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________
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