
DESPACHO ENTRADA 

A
 P

R
EE

N
C

H
ER

 P
EL

O
S 

SE
R

VI
Ç

O
S ENTRADA N.º 

DATA 

GUIA N.º  

PROCESSO 

   O FUNCIONÁRIO 
 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, AMBIENTE E URBANISMO
SERVIÇO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E LICENCIAMENTOS 

DESTAQUE DE PARCELA 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

NOME 

NA QUALIDADE DE a)

MORADA 

CÓDIGO POSTAL FREGUESIA 

TELEFONE FAX TLM 

E-MAIL C.A.E.

B.I. / N.º ID CIVIL DATA VALIDADE N.º DE CONTRIBUINTE

a) Proprietário, arrendatário, etc.
b) 4.º ou 5.º
c) rústica ou urbana

Objecto do Requerimento 

Em conformidade com o estabelecido no n.º b) ____ do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, vem requerer a Vossa Ex.ª destaque de parcela do prédio sito 

_______________________________, freguesia de _______________________________, concelho de S. João da Pesqueira, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de S. João da Pesqueira sob o n.º ________/____________ e inscrito ma matriz c) ____________ 

sob o artigo _______, com a área total de ____________ m2, 

A parcela a destacar ficará com a área de ____________ m2 e ficará a confrontar de norte com 

____________________________________________, de Sul com ____________________________________________, de nascente 

com ____________________________________________ e de Poente com ____________________________________________. 

Documentos a anexar ao pedido: 
 Cartão de cidadão/Bilhete de Identidade/Contribuinte 
 Planta de localização à escala 1/10 000 ou superior, com demarcação do prédio objecto do pedido 
 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos, do prédio objecto de destaque; 
 Levantamento topográfico, com indicação em planta da área a destacar e área restante, com a indicação clara da delimitação das 

mesmas; 
 Extractos do PDM; 
 Planta de localização; 
 Outros (Indicar quais): _____________________________________________________________ 

O REQUERENTE, 

____________________________________________________ 

Data: _____________
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