Ex.mo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Paços de Ferreira

CERTIDÃO COMPROVATIVA DE DESTAQUE DE PARCELA
Nº. DE CONTRIBUINTE
NOME:
MORADA / SEDE

N.º POLÍCIA

CÓDIGO POSTAL

CONCELHO

TELEFONE

FAX

B.I. /C.C.NÚMERO

E-MAIL
DATA VALIDADE

Na qualidade de

a)

de um prédio inscrito na matriz predial

tória do registo predial de

, sob o n.º

freguesia de

sob o art.º

e descrito na conserva-

, sito no lugar de

, deste concelho, a confrontar:

do norte com
do sul com
do Nascente com
do Poente com
com área coberta de
parcela com a área de

m2

e descoberta de

m2

m2, área de implantação de

num total de

m2, pretende proceder ao destaque de uma única

m2, parcela essa a destacar do já descrito prédio, que ficará a confrontar:

do norte com
do sul com
do nascente com
e do poente com
O prédio em causa situa-se em perímetro urbano e cumpre, cumulativamente, as condições referidas no n.º 4 do art. 6.º do D.L.555/99
de 16 de dezembro, na sua atual redação.
O prédio em causa situa-se fora do perímetro urbano e cumpre, cumulativamente, as condições referidas nas alíneas a) e b) do nº 5 do
artigo 6.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
Em simultâneo que lhe seja ainda certificada a área de implantação e área bruta de construção, previstas ou admissíveis para a parcela a.
destacar, para os efeitos previstos no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.
Nesta conformidade, solicita, que lhe seja emitida certidão, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação,
comprovativa de que tal ação não está sujeita a licenciamento.

PEDE DEFERIMENTO,

O REQUERENTE,

AOS________/________/________
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