REQ. 7

Registo de Entrada
Entrada ______/_____/ 20____
N.º _________Código_______
Proc. ____________________
O Func. __________________

.

Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

ASSUNTO: CERTIDÃO DE DESTAQUE
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Freguesia: __________________ Código Postal: _________________ Localidade: _________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ Correio electrónico: _________________________
a) BI nº __________________ Emitido em ___ /___ /_____ Contribuinte nº ________________________
b) Pessoa Colectiva nº _______________ Conservatória do Registo Comercial _____________________
na qualidade de (proprietário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário, titular do direito de uso e
habitação, outros)______________________________________________________________________
a) A preencher por pessoa singular
b) A preencher por pessoa colectiva

LOCAL DO PRÉDIO:
Local:________________________________________________________________________________
Com a área de _____________ descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº _______________
Inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) _____________________ Freguesia __________________________
A parcela a destacar tem a área de ___________ confronta a norte com __________________________
A sul com ____________________________________________________________________________
A nascente com _______________________________________________________________________
E a poente com _______________________________________________________________________
A parcela remanescente fica com a área de ____________confronta a norte com ___________________
____________________________________________________________________________________
A sul com ____________________________________________________________________________
A nascente com _______________________________________________________________________
E a poente com _______________________________________________________________________

PEDIDO
Vem requerer a V. Exa. A emissão de Certidão de Destaque, em conformidade com o estabelecido no
Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março;
 Nº 4, do artigo 6º (dentro do perímetro urbano)
 Nº 5, do artigo 6º (fora do perímetro urbano)
 Nº 10, do artigo 6º (dentro e fora do perímetro urbano)

ANTECEDENTES

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Construção anterior a 1951; Licença de construção, Autorização de construção, Comunicação prévia, pedido de
informação prévia (…)

;JUNTA:
 Documento

comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da

operação

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

 Planta de localização do prédio e extractos das plantas de ordenamento e de condicionantes do plano municipais
de ordenamento aplicáveis à área onde se localiza o prédio ou prédios abrangidos;

 Planta

de síntese assinalando devidamente, consoante os casos, os limites da área do prédio, da parcela a
destacar, da sua área e a área da parte remanescente do prédio ou as partes do edifício ou conjunto de edifícios
correspondentes às várias fracções e partes comuns;

 Documento escrito identificando devidamente, consoante os casos, as respectivas confrontações ou as partes do
edifício correspondente às várias fracções e partes comuns, valor relativo de cada fracção, expressa em percentagem
ou permilagem, do valor total do prédio;

 Tratando-se de destaque em área situada fora do perímetro urbano, o requerente deverá, em alternativa, juntar
cópia de alvará de utilização de edifício existente ou documento equivalente ou quaisquer documentos comprovativos
de que na parcela destacada só se construiu ou se irá construir um edifício destinado exclusivamente a fins
habitacionais com menos de dois;
 Declaração nos termos constantes do anexo II do R.M.U.E. (n.º 4 do art.º 8º do Regulamento n.º 404/2010, de 5 de
Maio);


Isenção legal ou regulamentar de taxas (n.º 5 do art.º 8º do R.M.U.E e n.º 4 do art.º 9 do R.G.T.M.);

TAXA: ___________________
Pago pela guia n.º _________
Em ______/______/_________

Pede Deferimento
Vila Real de Santo António _____/_____/_________

O Funcionário
__________________________________

O Requerente
_____________________________________

