
 

   

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 

REQUERENTE 

Nome/Firma _________________________________________________________________,  - contribuinte 

fiscal;  - pessoa coletiva n.º , residente/com sede _________________ 

__________________________________________________________, em ____________________________, 

código postal -  ________________________________, telefone _______________, 

na qualidade de  - proprietário;  - comproprietário;  - usufrutuário;  - ____________________; do 

prédio sito _________________________________________________________________________________, 

em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.  

 

OBJETO DO PEDIDO 

O(A) Requerente acima identificado(a) vem requerer a V.Ex.ª a certificação de verificação dos requisitos legais 

para destaque de uma parcela com a área de ______________  - m
2

;  - ha, representada na planta 

anexa, a desanexar do prédio  - rústico;  - urbano denominado _______________________________ 

____________________________________________, com a área total de ______________  - m
2

;  - ha, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcácer do Sal sob o n.º _____________________________, 

e inscrito na respetiva matriz sob o artigo _______________________. 

A construção erigida ou a erigir  - não tem projeto de arquitetura aprovado;  - tem projeto de arquitetura 

aprovado por  - despacho;  - deliberação de ____/____/20____. 

A parcela a destacar confronta _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

 

Nos termos e para os efeitos previstos nos n.
os

 4 e 5 do art. 6.º do RJUE, juntam-se os seguintes elementos: 

 - Documento comprovativo da titularidade de direito que confira a faculdade de realização da operação; 

 - Certidão de teor, emitida pela conservatória do registo predial, referente ao prédio abrangido; 

 - Caderneta predial rústica e ou urbana; 

 - Extratos do PDM e planta de localização, com delimitação do prédio objeto da pretensão; 

 - Levantamento topográfico planimétrico, à escala adequada, com delimitação da parcela a destacar e 

parcela sobrante, indicação da área total e parcelar, e as respetivas confrontações; 

 - _____________________________________________________________________________________; 

 - _____________________________________________________________________________________;  

 - _____________________________________________________________________________________.   
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REGISTO DE ENTRADA 

 

N.º _______     Proc. ______________ 

 

Em _____/_____/20_____ 

 

O(A) Func. ______________________ 
 

PEDIDO DE DESTAQUE 



ASSINATURA 

Pede deferimento, 

_____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) Requerente 

____________________________________ 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. __________________ 

 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As taxas devidas pela apreciação do pedido, conforme código 8.6 do Regulamento Geral de Taxas 

Municipais, foram pagas por fatura n.º __________, de ____/____/20____.          O(A) Func. ______________ 
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