
 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS E URBANISMO  

 

 

EXMO. SR. 
Presidente da Câmara Municipal de  
Sernancelhe 

Assunto: Destaque de parcela 

 

 

(Nome) _____________________________________________________________________________, 

titular do   Bilhete de identidade  /  Cartão de Cidadão n.º  _______________, NIF________________, 

residente em ____________________________________________, código postal _________ - _____ 

freguesia de ______________________, Município de Sernancelhe, telefone n.º ________________, na 

qualidade de (1) ________________________ do prédio  descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Sernancelhe sob o n.º ________________________, sito no Lugar de ___________________________, 

freguesia de __________________________, no qual pretende levar a efeito um destaque de parcela, ao 

abrigo do disposto no nos n.ºs 4º a 7 do artigo 6.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 

introduzida pelo Decreto - Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, vem requerer a V.ª Ex.ª se digne certificar que 

o mesmo cumpre os requisitos legais aplicáveis. 

Mais informo que o referido prédio possui um processo de obras com nº ____/____, aprovado em 

____/____/_____. 

Relativamente ao seu pedido, esclarece, ainda que _________________________________________ 

________________________________________________________________________________.  

Junta os documentos indicados no artº 10 do REUT: 

 Cópia BI e NIF; 
 Certidão do Registo Predial; 
 Autorização escrita dos comproprietários ou proprietários do prédio, quando este não seja o 

requerente, devidamente autenticada; 
 Planta de localização à escala 1:10 000, 1:2000 ou 1:1000, conforme o caso, com indicação 

precisa do local, onde se localiza o prédio alvo da operação de destaque; 
 Extracto da planta síntese do plano de ordenamento válido para o local, assinalando 

correctamente a localização do prédio; 
 Planta do destaque, elaborada sobre levantamento topográfico à escala 1:200, 1:500 ou 

1:1000 definindo: 
� Os limites e orientação do prédio alvo da operação de destaque; 
� As confrontações do terreno pela forma como estejam indicadas no título de propriedade; 
� A delimitação da parcela a destacar; 
� A indicação da área total do prédio e da parcela a destacar; 
� As confrontações da parcela após a efectivação do destaque; 

 

Pede deferimento, 

Sernancelhe, ____ de ________________ de 20___ 

 

____________________________________________________________ 

(Assinatura) 

(1) Titular do Processo; Projectista; 

- RESERVADO AOS SERVIÇOS - 

 

 

 

Registo de Entrada 
Proc.. N. _______________    

Req. N. ________________      

Em ____/____/____ 
 

O funcionário, 

Liquidação 
 
Taxa devida pela apreciação do pedido pago 

pela  Guia n.º ________ 

Em ____/____/____ 
O funcionário, 

 


