SEAG – ATENDIMENTO GERAL

CERTIDÃO DE DESTAQUE DE

REGISTO Nº _____, de ____/____/_____

PARCELA NO PERÍMETRO URBANO

O Funcionário_____________________

(C/ PO)
REQUERIMENTO

Para____________________________

EXMº SENHOR (A)
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Nome______________________________________________________________________________________,
residente

em

____________________________________________________________________________,

código postal ______ – _____________________, contribuinte fiscal nº ______________________________,
portador do Bilhete de Identidade nº ______________________________, emitido em ___ / ___ / ________ pelo
Serviço de Identificação de _________________, na qualidade de  __________________________________,
do prédio urbano sito em __________________________________________________________________,
freguesia de _____________________ a confrontar a Norte com ______________________________________,
a Sul com __________________________________, a Nascente com__________________________________
e a Poente com ___________________________________, com a área total de _____________ m2, inscrito na
matriz predial sob o artigo nº ______________ e descrito na ___ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob
o nº ___________, vem requerer a V. Ex.ª se digne mandar certificar, que a parcela de terreno com a área de
________m2, assinalada na planta anexa, para o qual se encontra aprovado projecto de construção de um edifício
a que respeita o Processo de Obras nº ____/____, pode ser destacada do prédio acima identificado, uma vez que
desse destaque resultam duas parcelas que confrontam com arruamento público, preenchendo os requisitos
exigidos pelo nº 4 do art. 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º
136/2014, de 9 de setembro. A parcela a destacar confronta a Norte com ________________________________
__________________________________, a Sul com _________________________________, a Nascente com
_________________________e a Poente com ______________________________________.
Solicita ainda certidão de viabilidade construtiva para a área remanescente de _____ m2.

Junto os seguintes elementos:





Planta de localização à escala 1:2000. Planta do extracto do PDM devidamente assinaladas.
Planta de implantação da divisão pretendida à escala de 1:2000 ou superior (2 exemplares)
Planta de implantação da divisão pretendida em formato DWG georeferenciada.
Certidão de teor da descrição predial
Pede deferimento
Setúbal, _____de _____________________de 20____
O (a) Requerente
____________________________



Telefone ____________________________



E-mail ______________________________

 Comprovativo da Legitimidade: Proprietário / procurador.
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