NIPG:____________________
Data: _____ / _____ / _______

Ao Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira

Funcionário: _______________

Assunto: Certidão de Destaque de Parcela

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome ________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________ CP ________ / _______ ___________________________
NIF ______________________ Tel ________________________ E-mail ___________________________________________________
Representado por ________________________________________________________________ NIF __________________________
Autorizo ser notificado (a) para o email indicado

Na qualidade de ___________________________________, do prédio sito na:

Rua ou lugar ____________________________________________________________________________, descrito(s) na Conservatória
do Registo Predial, sob o(s) nº(s) ___________________________________________________________inscrito(s) na matriz sob o(s)
artigo(s)_____________________________(1) nº(s) ____________________________________________________________________

Vem requerer a certidão de destaque de uma parcela do referido terreno, nos termos do Art.º6º do Decreto-lei nº 555/99 de 16 de
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 136/2014, de 9 de setembro.
Confrontações:

Área da parcela a destacar: ____________________________________

Norte:___________________________________________

Nascente:___________________________________________________

Sul: ____________________________________________

Poente: ____________________________________________________

Confrontações:

Área da parcela restante: ______________________________________

Norte:_____________________________________________ Nascente:__________________________________________________
Sul: ______________________________________________ Poente: ____________________________________________________

(1)Rústico, urbano, misto, loteamento
Toma conhecimento:
1.O Município de S. João da Madeira utiliza os dados pessoais constantes neste formulário, para dar resposta aos seus pedidos bem como à instrução do respetivo processo. Os dados
pessoais poderão ainda servir para prestar informações sobre assuntos da cidade, fins estatísticos e/ou realização de estudos.
2.O uso da informação é efetuado no cumprimento da legislação aplicável, de forma a ser assegurada a confidencialidade e segurança dos dados pessoais fornecidos. A entidade
responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais é a Câmara Municipal de S. João da Madeira.
3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade, consulte o nosso site em www.cm-sjm.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para rgpd@cm-sjm.pt.

São João da Madeira, _____ de ____________________ de _______
______________________________________________________________________

Município de São João da Madeira | Av. Da Liberdade | 3701-956
Tel: (+351) 256200200 | Email: geral@cm-sjm.pt
Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa

Certidão de Destaque de Parcela
Elementos anexos ao requerimento

Nota: os elementos instrutórios, em formato digital, deverão ter a designação indicada dentro do identificador [ ]
(Ex.) OP_030.doc ; deverá corresponder à Memória Descritiva a enviar/entregar

(assinale os elementos apresentados com o requerimento)

[OP_001] - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial,
ou código de acesso permanente do registo predial; quando omissos, a certidão negativa do registo predial e a caderneta
predial com os correspondentes artigos matriciais.
[OP_141] - Planta elaborada sobre levantamento topográfico, georreferenciado, à escala 1:1.000 ou superior, com a
delimitação da área total do prédio, e com indicação da parcela a destacar e da parcela sobrante.
[OP_140] - Planta topográfica de localização á escala 1:1.000, obtida nos serviços municipais competentes ou
através do seguinte endereço: http://213.58.193.186/webepl/
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