
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE DESTAQUE DE PARCELA

(Nº  do artº 6 do D.L. 555/99 de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações)

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Contribuinte nº ,  portador do C.C. Nº  Válido até 

com  morada/sede  em  

Freguesia de  ,  Concelho de  

Código  Postal   ,  Telefone  

Telemóvel  ,  E-mail   na  qualidade  de

 do(s) prédio(s) descrito(s) na Conservatória do Registo

Predial de , sob o(s) nº(s)  

com a área de  m2/ha, que confronta com: 

Norte 

Sul 

Nascente 

Poente

Inscrito(s) na matriz rústica e/ou urbana sob o(s) nº(s) 
____________________________________________________________________________

         PRETENSÃO

vem requerer a emissão de certidão para efeitos de destaque da parcela com a área de 

m2/ha, que confrontará com:

Norte 

Sul 

Nascente 

Poente

Para o efeito junta os elementos assinalados.

Pede deferimento,                                                                   O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )
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____________________________________________________________________________
            ELEMENTOS ENTREGUES

Certidão de Registo Predial;

Planta  à  escala  de  1:200  ou  1000  assinalando  devidamente  os  limites  da  parcela  a
destacar, bem como a delimitação da parcela restante (noutra cor) e as respectivas áreas,
indicando ainda as demais edificações, caso existam, e os respectivos confrontantes;

Planta à escala de 1:2000, ou 1:000 – Testemunho;

Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000, assinalando devidamente os
limites da área objecto da operação;

Extractos das plantas de ordenamento, zonamento ou de implantação e das respectivas
plantas de condicionantes dos planos municipais de ordenamento do território, com a área
objecto da pretensão devidamente assinalada;

Extractos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente;

Fotografias do terreno.

                                                                                                            A preencher pelos serviços

Conferi os documentos (assinatura legível e categoria):

   

     NOTAS

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)

O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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