Largo do Município
4750-323 Barcelos

Ex.mo Senhor Presidente da

Câmara Municipal de Barcelos

Certidão de destaque
(art.º 6.º, nº4 e seguintes, do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor)
Identificação Do Requerente
Nome/Designação:
Endereço para notificações:
Freguesia:
Código Postal:

-

Concelho:

Número de BI/CC:

NIF:

Contacto telefónico:

Fax:

Correio eletrónico:
Na qualidade de: Proprietário
Outro

Mandatário

Usufrutuário

Superficiário

Promitente comprador

(especificar)

Pretendo ser notificado dos atos procedimentais, através de correio eletrónico, nos termos do preceituado na alínea a), do
nº2, e na alínea c) do nº1, do artigo 112º, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro:

Sim |

Não

Identificação Da Pretensão
Vem requerer a Vª Ex.ª, se digne emitir a certidão de destaque da parcela abaixo mencionada, nos termos do disposto nº s 4
e seguintes, do art.º 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com redação em vigor, inserida respetivamente em:
Área situada dentro do perímetro urbano, informando que ambas as parcelas resultantes do destaque confrontam com
arruamento público;
Área situada fora do perímetro urbano, informando que a parcela restante respeita a unidade mínima de cultura de
, fixada na Portaria n.º 202/70, de 21 de Abril;

Prédio Originário
Prédio originário sito na (Rua, Av.ª)
Inscrito

na

Caderneta

Predial

sob

o

art.º

,

da

freguesia

de

, e descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.º

Norte
Nascente

com a área total de

m2.

Sul
Poente

Parcela A Destacar
Parcela a destacar com a área de
Norte
Nascente

m2 com as seguintes confrontações:
Sul
Poente
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Mais se refere que existe:
Projeto aprovado através do processo n.º
Construção anterior à entrada em vigor do RGEU, conforme documentos anexos.
Construção com

licença /

autorização de utilização n.º

O subscritor, sob compromisso de honra, declara que os dados constantes do presente requerimento
correspondem à verdade.

Documentação
A instrução do pedido deverá ser efetuada de acordo com a Norma Técnica Mod.CMB525

Pede deferimento
Barcelos,

de

de
O (A) requerente
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