
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 Na qualidade de 

 Concelho Código Postal 

Telefone 

Nome 

Morada Fiscal   

Localidade 

N.º Identificação Fiscal

E-mail

DATA E ASSINATURA 

Pede 
Deferimento,

 Assinatura 

DPGU_CERT_CEDEST_1.0

Data 

Autorizo o envio de ofícios e notificações decorrentes deste processo por correio eletrónico, para o endereço identificado no
presente requerimento, dispensando outros meios de comunicação.

Autorizo que os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam, cumulativamente, enviados por correio eletrónico para o
técnico responsável pelo projeto.

Telemóvel 

ENVIO/LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS

Levantamento presencial nos Serviços de Gestão Urbanística; 

Envio pelo correio, para a seguinte morada

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO

Para o(s) prédio(s) sito(s) no(a) 

Freguesia de 

CERTIDÃO PARA EFEITOS DE DESTAQUE DE PARCELA
Nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 

Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Peniche

sob o(s) artigo(s) n.º(s)

m²/ha, que corresponde a parte/á 

que confrontará: 

Localidade de

descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o(s) n.º(s)

Vem requerer emissão de certidão para efeitos de destaque de parcela com a área de 

totalidade do(s) artigo(s) inscrito(s) na matriz  sob o(s) n.º(s) 

Norte

Sul

Nascente

Poente

Juntando para o efeito, os elementos descritos na Norma de Instrução de Processos.

Solicito ainda,

 A impressão da planta de destaque, aprovada e autenticada sujeita ao pagamento da taxa devida.

PRETENSÃO

e inscrito(s) na matriz com a área total de m²/ha.

REGISTO DE ENTRADA 
N.º Req. __________Data: ____/____/_______ 

Proc. N.º____________

N.º Guia:_____________ Valor:_____________ 

Rubrica:_______________


	IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
	Morada Fiscal
	Freguesia
	Identificação Fiscal
	 Autorizo que as notificações sejam realizadas exclusivamente por via eletrónica, para o endereço de correio eletrónico identificado no presente requerimento.
	descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Cerveira sob o(s) nº(s)
	e inscrito(s) na matriz sob o(s) artigo(s) nº.(s)
	DATA E ASSINATURA
	Pede Deferimento,
	Assinatura
	Data




	Morada Fiscal: 
	Concelho: 
	Código Postal: 
	Identificação Fiscal: 
	Telefone: 
	Telemóvel: 
	Email: 
	Data4_af_date: 
	Morada: 
	sob os ns: 
	Norte_2: 
	Sul_2: 
	Nascente_2: 
	Poente_2: 
	localidade: 
	área: 
	e inscritos na matriz sob os artigos ns: 
	Dropdown: []
	cmp1: Off
	cmp2: Off
	cmp3: Off
	cmp4: Off
	cmp5: Off
	Nome: 
	Nos prédios sitos nos Rua ou Lugar: 
	descritos na Conservatória do Registo Predial: 
	Localidade: 
	Dropdown1: []
	Dropdown2: []
	Dropdown3: []
	área1: 


