Ex. mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Felgueiras

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / REPRESENTANTE
NOME / DENOMINAÇÃO

NIF/NIPC

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

CERTIDÃO PERMANENTE

-

-

DOMICÍLIO / SEDE

N.º

-

CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

FAX

REPRESENTANTE

NIF

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

TELEFONE

DOMICÍLIO

E-MAIL
CP

SÓCIO-GERENTE

CAE

MANDATÁRIO

OUTRO:

-

PROCURAÇÃO ONLINE

-

-

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
DOMICÍLIO ESCOLHIDO
OUTROS MEIOS DE
NOTIFICAÇÃO
Pessoas singulares

CP

-

No âmbito deste procedimento consinto que, qualquer comunicação ou notificação, seja efetuada por correio eletrónico
por telefone

por fax

(A notificação por telefone está sujeita a confirmação por carta registada no dia útil mediato.)

OBJETO DO REQUERIMENTO
Proprietário de um prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º
da freguesia de

sob o n.º

e na matriz predial

sito em

freguesia de

deste concelho, com a área de
m2, pretende proceder ao destaque de uma única parcela com a área de

m2, parcela essa a destacar do já

descrito prédio, que ficará a confrontar do norte com
do sul com
do nascente com
e do poente com
O prédio em causa situa-se em perímetro urbano e cumpre as condições referidas no n.º 4 do artigo 6.º do D. L. n.º 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação.
O prédio em causa situa-se fora do perímetro urbano e cumpre, cumulativamente, as condições referidas nas alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo
6.º do D. L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
Para a parcela a destacar foi instruído processo de licenciamento, que obteve o n.º
/
Nesta conformidade, solicita que, nos termos dos n.ºs 4 e seguintes do artigo 6.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, seja
emitida certidão comprovativa de que tal ação está isenta de licenciamento.
Junta os seguintes documentos:
Certidão da Conservatória do Registo Predial
Planta topográfica de localização a escala 1/500, a qual deve delimitar, quer a área total do prédio, quer a área da parcela a destacar
Extrato em formato normalizado da base cartográfica digital, a escala 1/10.000, a fornecer pela Camara Municipal, onde deve ser assinalada com rigor a implantação ou localização
da pretensão
Extrato em formato normalizado das Plantas de Ordenamento, Zonamento ou de Implantação e da Planta de Condicionantes do Plano Municipa l de Ordenamento do Território em
vigor para o local, à escala em que foi aprovado, a fornecer pela Câmara Municipal, onde deve ser assinalada com rigor a implantação ou localização da pretensão
Extrato em formato normalizado de ortofotomapa digital, à escala ½.000, a fornecer pela Câmara Municipal, onde deve ser assinalada com rigor a implantação ou localização da
pretensão
.
Extrato em formato normalizado da Carta da Reserva Ecológica Nacional a fornecer pela Camara Municipal

Pede deferimento.

O requerente,

Felgueiras, ______/____/______

__________________________________________________________________________

REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

O G.M., _____________________________________________________
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