CERTIDÃO DE DIVISÃO POR ESTRADA
Reg. de entrada

Despacho

Registo nº _________ / ___________
Certidão nº _______ / __________
Data: ______ / ______ / ______
Pago por guia nº ________
Livro: __________________

____________________
Em _____ / _____ / _____

A coordenadora técnica

Registado por: _______________ __________________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:
Estado:

Contribuinte nº:

BI/ CC:

Morada:
Código Postal:

Freguesia:
-

Concelho:

Tel./Tlm

Email:
Na Qualidade de:

Proprietário

Procurador

OBJETO DO PRÉDIO
Prédio sito em:

Freguesia:

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Bispo
sob nº:

Área :

m2

Inscrito na Matriz Predial urbana/ rustica sob o nº:

Área :

m2

Vem solicitar a V. Exa., se digne certificar que o prédio acima indicado foi dividido por um
arruamento público ficando a divisão efetuada da seguinte forma:
Área a integrar no arruamento: __________ m2
Área da Parcela A: __________ m2
Confrontações:
Norte:
Sul:
Nascente:
Poente:

Área da Parcela B: __________ m2
Confrontações:
Norte:
Sul:
Nascente:
Poente:

DOCUMENTOS A APRESENTAR
– Certidão de teor da Descrição do Prédio e Inscrição em Vigor, emitida pela Conservatória do
Registo Predial de Vila do Bispo
– Caderneta Predial Urbana
– Planta de Localização 1/2000 e 1/5000
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e
processamento dos serviços do Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação
que lhes diz respeito e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.
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– Planta de Localização 1/2000 e 1/25000
– Planta de Implantação, onde deverá ser assinalado:
Os limites da propriedade e demarcar a área que vai ser destacada, com as devidas cotagens;
Em legenda deverá ser indicada a área total do prédio, a área a destacar e a área
remanescente do prédio;
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
endereço eletrónico
Email:
ASSINATURA
Pede Deferimento
Vila do Bispo, ______ de ________________ de ________
_______________________________________________

VERIFICAÇÃO
Conferi e confirmo o recebimento dos documentos referidos no requerimento supra:
Em ____ / ____ / ______

O Funcionário ___________________________

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do
Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes diz respeito e solicitar por escrito a sua actualização ou
correcção.
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