DESPACHO
OPERAÇÃO DE DESTAQUE

EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
Nome ________________________________________________________________________________,
residente em __________________________________________________________________________,
código postal ______ _____ ____________________________, freguesia de ______________________
_______________ Município de _______________________________, telefone n.º _______________,
contribuinte fiscal n.º ____________, portador do Bilhete de Identidade n.º ____________, emitido em
____ /____ /_____ pelo Serviço de Identificação de _____________________________, proprietário do
prédio rústico, sito em __________________________________________________, freguesia de
______________________________________________, com a área de _____________ m 2, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o nº. _______________, da referida freguesia e
inscrito na matriz daquela freguesia sob o artigo nº. _______________, vem ao abrigo do disposto no art.
6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 26/2010, de
30 de Março, requerer a V. Ex.ª que se digne a autorizar o destaque de uma parcela daquele prédio, para
construção urbana, com a área de _____________ m2, a qual ficará a confrontar do norte com
____________________, do nascente com __________________, do sul com ____________________ e
do poente com ___________________. O prédio em causa fica assim reduzido à área de _____________
m2 e a confrontar do norte com _____________________, do sul com ____________________, de
poente com ________________________________ e do nascente com ____________________.
Mais requer a V. Ex.ª. que seja emitida certidão em como para o referido destaque verifica as condições
estabelecidas pela legislação e regulamentos em vigor, para fins notariais e registrais.
Para o devido efeito, junta a seguinte documentação:
 Certidão da conservatória do registo predial;
 Memória descritiva descriminando, nomeadamente, área e confrontações da parcela objecto de
destaque e da parcela a destacar;
 Planta de localização à escala do PDM;
 Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM;
 Planta topográfica de localização à escala 1/500 ou superior, a qual deve delimitar, e indicar quer a
área total do prédio, quer a área das parcelas a destacar, assim como as confrontações actuais e futuras.

Alvaiázere, _____ de ________________ de ______
O requerente
_____________________________________________
Secção:
Nº Entrada:
Data:
Processo Nº. ___________ / 20 _______
O Funcionário
_________________________________
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