
 

 
 
 
 
 

 

                                                       Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor 

 

 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE 

 

Identificação do Requerente: 

Nome/Designação:_______________________________________________________________________, 

Morada/sede:________________________________________________________nº____,_______º andar, 

Freguesia:_____________________________________________________ código postal: _______-______ 

concelho _______________________________________________________________________________, 

NIF nº.: ______________________ B.I./ C. C. nº ____________________ data de validade: ___/___/_____, 

Telem nº.:________________ Telef nº.:_______________, Email: _________________________________, 

Vem, na qualidade de  ______________________ a) do prédio _______________________b) sito 

na/em___________________________________________________________________, composto por 

_______________________________c), com uma área de _________m2, inscrito na matriz predial sob o 

artigo matricial nº ________ da secção _____, da freguesia de _______________________ e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº _________, requerer certidão de destaque de uma parcela de 

terreno a destacar do prédio supra mencionado:  

 Em Perímetro urbano, ou a maior parte, cumprindo o disposto no nº 4 do art.º 6.º do Dec. Lei nº 

555/99, de 16/12, na sua atual redação; 

 Fora do perímetro urbano, ou a maior parte, estando cumpridos os requisitos do nº 5 do art.º 6.º do 

Dec.Lei nº 555/99, de 16/12, na sua atual redação; 

Em conformidade com as peças desenhadas anexas, a parcela a destacar tem uma área de  __________m2 

e as seguintes confrontações: 

Norte: _______________________________________________________________________________; 

Sul: _________________________________________________________________________________; 

Nascente: ___________________________________________________________________________e 

Poente:______________________________________________________________________________. 

 

Registo de Entrada 

Procº Nº ____/201__ 

Em ____/____/201__ 

O Funcº __________ 



 

 

 

a) Proprietário ou outro. 

b) Urbano, rural, misto ou outro. 

c) Descrever a composição do prédio. 

 

 

Pede deferimento, 

 

Ponte de Sor, ______ de ____________________de 201__ 

O (A) Requerente 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Elementos anexos ao pedido: 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

Fotocópia do cartão de contribuinte; 

Certidão da Conservatória do Registo Predial ou código de certidão permanente; 

Planta de implantação à escala 1/200 ou superior, devidamente cotada, a qual deve delimitar a 

parcela total do terreno, bem como a parcela a destacar, devendo ainda indicar: 

a) a área da parcela a destacar e a área da parcela restante; 

b) as confrontações da parcela a destacar; 

c) as infraestruturas existentes e as características do arruamento que confina com ambas as 

parcelas; 

d) a implantação das construções com indicação dos afastamentos aos limites da parcela e com 

referência aos respetivos processos de obras de edificação caso existam. 

Plantas de localização e enquadramento à escala 1/5000 ou superior; 

Extratos das plantas do P.D.M./P.U. 

 

 

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. nº _____________, válido até ___/___/____. O Funcº.______________ 


