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Exm.º Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Ourique 
 
 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE 
 
REQUERENTE 

Nome 

Morada/sede 

Localidade Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| 

Freguesia Concelho 

Doc.de identificação n.º   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NIF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Na qualidade de: Telefone  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail  

Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo, para o email indicado    Sim  Não 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 

Rua/lugar 

Localidade Freguesia 

localizado:     Em perímetro urbano  Fora do perímetro urbano 

Registo Predial n.º  Artigo(s) 

Código da certidão predial permanente 
 
PEDIDO 

Requer, a emissão  de certidão de destaque de uma única parcela do prédio supra indicado, nos 

termos   do   n.º  9   do  artigo 6.º   do   Decreto – Lei   n.º  555/99,  de  16  de  dezembro,  com   as   

respetivas alterações, com área total de  m² e com as seguintes confrontações: 

norte: 

sul: 

nascente:   

poente: 
 

Registo de entrada  

N.º |___|___|___|___|___| 

DATA |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 

PROCº N.º|___|___|___ /|___|___|___|___| 

______________________________ 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Informa ainda que a parcela sobrante resultante do destaque ficará com área total de  

m2, com as seguintes confrontações: 

norte: 

sul: 

nascente:   

poente: 
 

Observações: 

(espaço destinado ao requerente para expor o que considerar importante) 

 

 

 

 

 

 
 

Data e Assinatura 
 

 

Ourique, ___/___/_______ 

 
 

O Requerente,______________________________________ 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS: 
  
 1. Cartão de cidadão ou bilhete de identidade, passaporte e cartão de identificação fiscal; 

 2. Documento comprovativo da legitimidade do requerente, quando aplicável; 

 3. Certidão da Conservatória do Registo Predial ou disponibilização de código de acesso que permite a 
visualização da informação através da Internet; 

 4. Extrato da planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal em vigor no concelho de Ourique; 
 

 5. Plantas de localização à escala 1:25.000 e 1:2.000; 

 6. Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:1000 ou superior, o qual deve delimitar, a área 
total do prédio, a área da parcela a destacar, a área da parcela sobrante e com representação das 
construções existentes, cumprindo as normas elencadas nos Anexos IX e X; 

 7. No caso de o destaque incidir sob terreno com construção erigida, deverá ser identificado o respetivo 
procedimento, quando tal construção tenha sido sujeita a controlo prévio; 

 8. Quando o destaque incida em áreas situadas fora do perímetro urbano, o requerente deverá ainda 
apresentar declaração de entidade credenciada, que classifique o tipo de terreno, de forma a permitir a 
definição da unidade de cultura nos termos da lei; 

 9. Descrição do prédio objeto do destaque, da parcela a destacar e da parcela sobrante, incluindo as 
respetivas áreas e confrontações 

 10. Cópia dos elementos instrutórios em formato digital 

 11. ________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 

 

O Requerente,______________________________________  
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