
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

Pedido de Certidão - Destaque 

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório

Pedido:

Pág. 1/2

m 2 , a qual terá as seguintes confrontações:

 Vem solicitar a V.ª Ex.ª a emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos relativos ao destaque de uma parcela de terreno com 

 Norte

 Sul

 Nascente

 Poente

Mod.URB104.1

 a área de: 

Morada*

Identificação do Requerente:

Nome*

Concelho*

B.I./ C.C.*

Cód. Postal*

Cont. Fiscal*- Validade*

Freguesia*

 E-mail*

-

Tel./ Telef.*

Na qualidade de: Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico

 deste concelho, inscrito na matriz predial sob o artigo nº

 Predial sobre o nº

 A parcela será destacada ao abrigo do art. º 6 do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, do prédio 

 situado em  da freguesia de

 e descrito na Conservatória do Registo

 da freguesia de

 Prédio fora do perímetro urbano

 Prédio em perímetro urbano

Pede deferimento,

Paredes de Coura,

O Requerente
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MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Elementos que acompanham o pedido:

 Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão;

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte;

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do prédio. 

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos.

Mod.URB104.1

NOTAS

Planta topográfica do terreno à escala 1:500, delimitando toda a área do prédio, com indicação da área que se situam em perímetro urbano 
e fora dele.

Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000 ou 1/5000 (com delimitação da área total).

Plano Director Municipal (PDM)

Plano de Urbanização (PU)

Plano Promenor (PP)

Planta de ordenamento

Planta de implantaçãoPlanta de condicionantes

Planta de zoneamentoPlanta de condicionantes

Planta de ordenamento

Plano Director Municipal (PDM)

Memória descritiva, identificando o prédio, a parcela a destacar e a parcela sobrante, com indicação das confrontações e áreas e outras 
disposições legais.

Indicação da licença de construção ou documento que prove a não sujeição a licenciamento, bem como a apresentação dos cálculos dos 
parâmetros urbanísticos, no caso de a parcela de terreno objeto da operação de destaque possuir construção.

Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

Planta de condicionantes

Planta de condicionantes

EXTRATOS DAS PLANTAS DO PLANO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO APLICÁVEL:

EXTRATOS DAS PLANTAS DO PLANO ESPECIAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO VIGENTE:

O Requerente
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