
 

 

 
 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

 
Nome: __________________________________________________________________________________________________

 
N.º de Bilhete de Identidade: _______________________ N.º de Identificação Fiscal: __________________________

 
N.º de Telefone: __________________________ E-Mail: ________________________________________________________

___

 

 

3 LOCAL

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________outro□
e habitaçãodireito de uso oTitular d□Usufrutuário□Arrendatário   □Proprietário   □Na qualidade de: 

Mail: _______________________-N.º de Fax: ______________________ Eone: __________________________N.º de Telef

_______N.º de Identificação Fiscal: _______________________________________tidade: ____N.º de Bilhete de Iden

__________ __________________________-Código Postal: ______ _______________________________Freguesia: ____

___Morada/Sede: _______________________________________________________________________________________

Nome/Designação: _____________________________________________________________________________________

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Telefone: 271 319 000  Fax: 271 319 013  E mail: balcaodomunicipe@cmf-fcr.pt  Contribuinte nº 505 987449

Rua São Francisco nº1  6440 126 Figueira de Castelo Rodrigo -

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo 

Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo

______

Certidão de Pedido de Assunto: Destaque

_______________________________Poente_________________________________________________________Nascente

Sul ___________________________________________________________________________________Norte _____________

com as seguintes confrontações:2______mParcela restante com a área _____________

Poente_____________________________________________________Nascente ___________________________________

Sul _________________________________________________________Norte _______________________________________

com as seguintes confrontações:2__________m___Parcela a destacar com a área ____

__________________________________________Poente__________________________________Nascente _____________

__________________________________________________Sul ____________________________________Norte __________

e as seguintes confrontações:2Com área total_____________m

MistoPrédio□do perímetro urbano   Área situada foraÁrea situada dentro do perímetro urbano   □

artigo n.º ____________________________________

na matriz sob o (a)na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ________________________ Inscrito(a)Descrito

____em: _____________________________________________ Feguesia: ___________________________Do prédio sito

______________

_____________________________

_____

______________________________

_____________________________



 
Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo

Figueira de Castelo Rodrigo 2616440 nº1 São FranciscoRua 

Contribuinte nº 505 987449fcr.ptbalcaodomunicipe@cm-mail: E013Fax: 271 319000 Telefone: 271 319

_______________________________________________________

Figueira de Castelo Rodrigo, _______ de ____________________ de 20____

Pede deferimento, o(a) requerente,

______________

CTO DO REQUERIMENTOOBJE4 

Construção com licença de utilização n.º________________/_____________.

construção anterior a 1951, conforme documentos anexos.ma U

Mais se refere que existe:

136/2014 de 9 de setembro.

Lei -Lei 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-10 do artigo 6º do Decretoa 4ª osdisposto nos n.

se digne emitir Certidão de Destaque da parcela supra citada, nos termos do a V. Exa.,requerer Vem

1/2500Planta de localização

comprovativo da qualidade de titular do requerenteda Conservatória do Registo Predial umento Doc

a destacarreferência da parcela do existente com Levantamento 

5 DOCUMENTOS A ANEXAR
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