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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
NOME / DESIGNAÇÃO          
RESIDÊNCIA / SEDE          
LOCALIDADE          
FREGUESIA          
CÓDIGO POSTAL              
N.º BI / CC / PASSAPORTE          
CÓDIGO ACESSO À CRC            
E-MAIL          
-
MUNICÍPIO          
CONTRIBUINTE N.º         
AUTORIZO O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO:
E-MAIL 
NA QUALIDADE DE 
CONTACTO TELEFÓNICO 
FAX 
PRETENSÃO
Vem requerer, em conformidade com o estabelecido  do , a emissão de: 
Vem requereremissão de:
CERTIDÃO para efeitos de destaque de uma parcela do prédio abaixo identificado, a qual possui as seguintes características:
Área (m²)
Confrontações
Norte
Nascente
Sul
Poente
Inserção
CERTIDÃO comprovativa de que o(s) edifício(s) que integra(m) o prédio abaixo identificado satisfaz(em) os requisitos legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal, nos termos dos artigos 1414.º e seguintes do Código Civil.
CERTIDÃO comprovativa da receção provisória das obras de urbanização que incidiram sobre o prédio abaixo identificado e a que corresponde o:
CERTIDÃO comprovativa de que a caução a que se refere o Artigo 54.º do RJUE é suficiente para garantir a boa e regular execução das obras de urbanização que incidiram sobre o prédio abaixo identificado e a que corresponde o:
CERTIDÃO comprovativa da conclusão das obras de urbanização que incidiram sobre o prédio abaixo identificado e realizadas nos termos dos artigos 84.º e 85.º do RJUE e de que as mesmas foram devidamente executadas em conformidade com os projetos aprovados. A tais obras corresponde o: 
Alvará de Loteamento n.º                                              em nome de
/
CERTIDÃO comprovativa de que à data de construção da edificação (em                       ) referente ao prédio urbano abaixo identificado não era exigida
/
.
/
CERTIDÃO comprovativa de que foi cedida ao domínio público municipal a área de                             m², a qual será desanexada do prédio abaixo identificado, para a seguinte finalidade: 
CERTIDÃO de: 
CERTIDÃO onde conste que foi proferido parecer favorável sobre a
para efeitos de outorga de escritura de                                                                                        do prédio abaixo identificado, conforme descrição com menção das quotas, que anexa, nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua redação atual.
/
Junta, para o efeito, os elementos constantes do respetivo anexo.
CERTIDÃO de: 
que se refere(m) ao prédio abaixo identificado, juntando para o efeito os seguintes elementos:
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
ART.º(S) RÚSTICO(S) 
ART.º(S) URBANO(S) 
N.º REG. PREDIAL 
RUA, LUGAR, ETC. 
N.º, LOTE, ETC. 
LOCALIDADE          
FREGUESIA
ÁREA (m²)
CONFRONTAÇÕES
NORTE
NASCENTE
SUL
POENTE
/
em nome de 
ANTECEDENTES
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679)
Toma conhecimento que, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município de Azambuja, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente requerimento, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Azambuja, consulte o nosso site http://www.cm-azambuja.pt ou envie e-mail para arebelo@cm-azambuja.pt.
ANEXO I - DESTAQUE DE PARCELA 
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial; 
Código de acesso: 
Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização fornecida pela Câmara Municipal ou planta de localização à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo Município; 
Levantamento topográfico, à escala de 1:1000 ou superior, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município, com indicação precisa a vermelho dos limites e da área da propriedade, a verde da parcela e da área a destacar, e a preto da implantação das construções projetadas e/ou existentes na propriedade, com indicação dos afastamentos das mesmas às parcelas que resultem do  destaque, com indicação das suas áreas de construção e implantação, bem como identificação dos respetivos processos de obras e  artigos urbanos; 
Memória descritiva que contemple a descrição do prédio objeto de destaque, descrição da parcela a destacar e da parcela sobrante,  quantificando-se rigorosamente as áreas do(s) artigo(s) matricial(ais) em causa a integrar em cada uma destas parcelas, e justificação de adequabilidade ao plano diretor municipal da situação resultante do destaque; 
Outros:            
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados, tal como previsto no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação - RMUE; 
Índice dos documentos apresentados. 
Reservado aos Serviços
Saneamento
A não entrega das peças em falta no prazo de 15 dias úteis - contados após receção da notificação de convite de aperfeiçoamento - determina a rejeição do pedido conforme n.º 3 do artigo 11.º do RJUE.
Deverá ser justificada a não instrução do pedido com alguns dos elementos acima referenciados. 
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Caderneta(s) predial(ais)  
referente(s) ao(s) prédio(s) abrangido(s), atualizadas; 
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial;  
Planta de localização, à escala adequada, quando não exista processo de controlo prévio; 
Identificação dos processos de controlo prévio, certidão de isenção e respetivos artigos urbanos; 
Memória descritiva contendo os elementos identificados no RMUE; 
Quadro sinótico, conforme página seguinte; 
Peças desenhadas, contendo os elementos identificados no RMUE; 
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados, tal como previsto no RMUE; 
Índice dos documentos apresentados. 
Reservado aos Serviços
Saneamento
A não entrega das peças em falta no prazo de 15 dias úteis - contados após receção da notificação de convite de aperfeiçoamento - determina a rejeição do pedido conforme n.º 3 do artigo 11.º do RJUE.
Deverá ser justificada a não instrução do pedido com alguns dos elementos acima referenciados. 
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
ANEXO II - PROPRIEDADE HORIZONTAL 
Outros:            
Código de acesso: 
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Caderneta(s) predial(ais) urbana(s) referente(s) ao(s) prédio(s) abrangido(s), atualizada(s); 
ELEMENTOS DO PRÉDIO / EDIFÍCIO
ÁREA DO TERRENO
(m²) 
ÁREA DEIMPLANTAÇÃO
(m²)
ÁREA DAS PARTES  COMUNS
(m²)
ÁREA BRUTA TOTAL
(m²)
DESCRIÇÃO DAS PARTES COMUNS
DESCRIÇÃO DAS FRAÇÕES
FRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO
UTILIZAÇÃO
TIPOLOGIA
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA
(m²)
ÁREA BRUTA
DEPENDENTE
(m²)
ÁREA BRUTA
DE
CONSTRUÇÃO
(m²)
ÁREA DE TERRENO
INTEGRANTE
DA FRAÇÃO
(m²)
PERMILAGEM
DESCRIÇÃO DAS FRAÇÕES (cont.)
FRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO
UTILIZAÇÃO
TIPOLOGIA
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA
(m²)
ÁREA BRUTA
DEPENDENTE
(m²)
ÁREA BRUTA
DE
CONSTRUÇÃO
(m²)
ÁREA DE TERRENO
INTEGRANTE
DA FRAÇÃO
(m²)
PERMILAGEM
TOTAL      
EXEMPLO
FRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO
UTILIZAÇÃO
TIPOLOGIA
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA
(m²)
ÁREA BRUTA
DEPENDENTE
(m²)
ÁREA BRUTA
DE
CONSTRUÇÃO
(m²)
ÁREA DE TERRENO
INTEGRANTE
DA FRAÇÃO
(m²)
PERMILAGEM
A
2.º andar direito, com 1 quarto, 1 cozinha, 1 casas de banho, 1 varanda, lugar de estacionamento 3 na cave 
Habitação 
T1  (2 assoa- lhadas) 
90
12,50
102,50
25,00
155
NOTAS:  
1 - Áreas em metros quadrados, com duas casas decimais;  
2 - As tipologias são indicadas da seguinte forma: T (N.º de quartos), assoalhadas (N.º de quartos + salas); divisões (todos os compartimentos);  
3 - Este quadro pode ser adaptado ao número de frações em questão;  
4 - Todos os elementos devem ser preenchidos e estar de acordo com a memória descritiva a apresentar em anexo. 
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial;  
Delimitação da área objeto do pedido em planta de localização fornecida pela Câmara Municipal ou planta de localização à escala 1:1000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da referida área, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo Município; 
Fotografias do local / construção(ões), no mínimo duas em lados opostos; 
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados, tal como previsto no RMUE; 
Índice dos documentos apresentados. 
Reservado aos Serviços
Saneamento
Outros:            
Código de acesso: 
A não entrega das peças em falta no prazo de 15 dias úteis - contados após receção da notificação de convite de aperfeiçoamento - determina a rejeição do pedido conforme n.º 3 do artigo 11.º do RJUE.
Deverá ser justificada a não instrução do pedido com alguns dos elementos acima referenciados.
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
ANEXO IV - CONSTRUÇÃO ISENTA DE LICENCIAMENTO
(Anterior ao RGEU ou a deliberação municipal para o efeito) 
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Caderneta(s) predial(ais)  
referente(s) ao(s) prédio(s) abrangido(s), atualizadas; 
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial;  
Planta de localização e enquadramento com identificação do prédio; 
Levantamento topográfico, caso exista; 
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados, tal como previsto no RMUE; 
Índice dos documentos apresentados. 
Reservado aos Serviços
Saneamento
Outros:            
Código de acesso: 
A não entrega das peças em falta no prazo de 15 dias úteis - contados após receção da notificação de convite de aperfeiçoamento - determina a rejeição do pedido conforme n.º 3 do artigo 11.º do RJUE.
Deverá ser justificada a não instrução do pedido com alguns dos elementos acima referenciados.  
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
ANEXO V - ÁREAS DE CEDÊNCIA PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Caderneta(s) predial(ais)  
referente(s) ao(s) prédio(s) abrangido(s), atualizadas; 
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial; 
Planta de localização e enquadramento com identificação do prédio; 
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados, tal como previsto no RMUE; 
Índice dos documentos apresentados. 
Reservado aos Serviços
Saneamento
Outros:            
Código de acesso: 
Deverá ser justificada a não instrução do pedido com alguns dos elementos acima referenciados.  
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
ANEXO VI - NUMERAÇÃO DE POLÍCIA / TOPÓNIMO / LOCALIZAÇÃO DE FREGUESIA
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Caderneta(s) predial(ais)  
referente(s) ao(s) prédio(s) abrangido(s), atualizadas; 
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial;  
Delimitação da área objeto do pedido em planta de localização fornecida pela Câmara Municipal ou planta de localização à escala 1:1000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da referida área, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo Município; 
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados, tal como previsto no RMUE; 
Índice dos documentos apresentados. 
Reservado aos Serviços
Saneamento
Outros:            
Código de acesso: 
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Caderneta(s) predial(ais)  
referente(s) ao(s) prédio(s) abrangido(s), atualizadas; 
Deverá ser justificada a não instrução do pedido com alguns dos elementos acima referenciados.  
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
LISTA DE COMPARTES
Nome 
Morada
Freguesia 
Município 
Quota 
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