MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Planeamento e Licenciamento Urbano
Proc. N.º_______

Gestor do Proc.:____________________

Req N.º________

Telef. 244499600

Data___/___/___

obras.particulares@municipio-portodemos.pt

Despacho:

Data___/___/___

Certidão de Destaque (art.º 5 do RMOU e art.º 6 do RJUE)
Exmo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós
Nome__________________________________________________________________________
___________________________________________, contribuinte n.º_____________, telef./telem.
n.º ______________, e-mail ____________________, com residência/sede em _______________
_______________________, n.º ____, ___º andar, na localidade de ________________________
________________, código postal _____-____, na freguesia de ___________________________
concelho de __________________________,na qualidade de proprietário, _______________,
vem requerer, a emissão de Certidão referente ao pedido de operação de destaque a efetuar no
prédio com a área de ________ m2, situado em _____________________________________, na
localidade de __________________________________, freguesia de ______________________
____________, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ________, inscrito na matriz

rústica urbana

com o(s) art.º(s) n.º(s) ______________________________, conforme planta

de implantação que se anexa.

 - EM PERÍMETRO URBANO  - FORA DO PERÍMETRO URBANO
N.º do Proc._____/___

Antecedentes: Sim Não

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail
Pede deferimento
Porto de Mós, _______ de _____________________ de 201__
O Requerente, _______________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão n.º ________________, válido até ____/____/____
Pagou a importância de ______________ € pela
Guia de Receita N.º _________ em ___/___/____
O Funcionário _________________________

Serviços
modelo OB04 (ver verso)
Praça da República 2484-001 Porto de Mós tel. 244499600 fax 244499601

www.município-portodemos.pt

LISTA DE DOCUMENTOS ENTREGUES (Portaria 232/2008 de 11 de março)
Procuração, se o requerente for representado por outrem;
Certidão do Registo Comercial válida;
Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de
realização da operação;
Certidão do Registo Predial válida ou código de acesso à Certidão Permanente;
Plantas de localização às escalas 1:2000 e 1:25000, com a localização precisa do prédio;
Planta de Destaque à escala 1:2000 ou superior, delimitando e indicando a parcela a destacar,
parcela sobrante e as áreas de cedência do domínio público, se for o caso e as respetivas
confrontações;
Memória descritiva, com a indicação das áreas, cálculo dos índices e n.º de processo de
licenciamento, caso existam edificações no prédio;
____________________________________________________________________________.

