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REQUERIMENTO PARA CERTIDÃO DE:
 PLANO DIRETOR MUNICIPAL
 LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE FREGUESIA
 INTEGRAÇÃO DE TERRENO NO DOMÍNIO PÚBLICO
(nº ___________SM)

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra
(nome do requerente) ________________________________________________________________________,
contribuinte (pessoa singular ou coletiva) nº ____________________________________, residente em (Rua/Avª)
_______________________________________________________________ (nº/lote) ______, (andar) ______,
(localidade) _______________________________________, (cód. postal)) ___________- _________, Freguesia
de ________________________________________, com o telefone / telemóvel nº __________________, fax
nº_____________, e-mail _______________________ nascido em ______/_______/_____, portador do Bilhete de
identidade / Cartão de cidadão / Passaporte nº __________________emitido em___________________ válido até
______/______/_____, vem na qualidade de:
Elemento dos Corpos Gerentes

Mandatário

Empresário em nome Individual

Outro (especificar) ______________________________________________________________________
Designação da Sociedade (caso aplicável) ________________________________________________-______
NIPC (caso aplicável) ____________ Código de acesso à constituição da Sociedade (caso aplicável) ________
solicitar a Vª Exª que seja (escolha opção):
certificado de acordo com o regime de edificabilidade proposto no Plano Diretor Municipal e para efeitos dos
artigos 13º e 37º do Código do Imposto Municipal de Imóveis, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º
211/2005, de 7 de Dezembro, para a área do prédio sito na (Rua, Avª)____________________________________
____________________________________________________________________________________________
(nº/lote) _________ em (localidade) _____________________________________ na Freguesia de ___________
________________________________________________, deste Concelho, inscrito na matriz sob o artigo número
_________descrito na____ Conservatória de Registo Predial de _______________, sob o nº ______, a
ficha__________, folhas________, do Livro________, devidamente delimitado na planta topográfica à escala
1/10.000 ou 1/2.000
certificado / Informado que a designação de artéria, número de polícia e área de Freguesia, do prédio
abaixo descrito, anteriormente integrado na__________________________________________________________
Prédio sito na (Rua, Avª) ________________________________________________________________________
(nº/lote) _______________ em (localidade)__________________________________ na Freguesia de__________
__________________________________,

deste

Concelho,

inscrito

na

matriz

sob

o

artigo

número

_________descrito na____ Conservatória de Registo Predial de __________, sob o nº ______, a ficha __________,
folhas ________, do Livro ________, cuja morada atual é_____________________________________________
______________________________________________________________________ (nº/lote) _________ em
(localidade) __________________________________ na Freguesia de __________________________________.
certificada a integração no domínio público municipal para efeitos de:

- Construção

- Alargamento
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da estrada___________________________________________________________________________________,
uma parcela com a área de __________m2, a destacar do prédio sito na (Rua, Avª) _________________________
_____________________________________ (localidade) _____________________________________________
Freguesia de ________________________________________________ inscrito na matriz sob o artigo número
_________descrito na____ Conservatória de Registo Predial de __________, sob o nº ______, a ficha __________,
folhas ________, do Livro ________.

Pede Deferimento
Sintra, _____ de ______________ de 20___
O Requerente,

.......................................................................................................
Conferi os documentos: (assinatura legível):
Categoria:

IMP.PS.01.126.02

Autorizo que as notificações referentes a este pedido sejam efetuadas por Via Eletrónica para o endereço
__________________________@________________
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Instruções
Juntar:
Exibir Bilhete de Identidade, passaporte, cartão de contribuinte ou cartão do cidadão
Documento que comprove o interesse legítimo na pretensão formulada nos casos em que a pretensão não se
enquadre no âmbito da Lei 46/2007 de 24 de Agosto ou quando esteja abrangida por qualquer restrição legal ao
direito de acesso
Fotocópia simples da caderneta matricial, a conferir com o original.
Fotocópia simples da descrição do imóvel em Registo Predial atualizada, a conferir com o original.
Para certidão do Plano Diretor Municipal deve juntar ainda:
Planta topográfica à escala 1/10.000 ou 1/2.000 com o prédio delimitado a vermelho.
Para certidão designação de artéria, número de polícia e área de Freguesia, quando não é mencionado o número de
lote, deve juntar:
Planta topográfica à escala 1/10.000 ou 1/2.000 com o prédio delimitado a vermelho.
Notas:
 Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos
termos do nº1 e 2 do Artº 10º da Lei 67/98 de 26.10.1998, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a
Diretiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - Lei da
Proteção de Dados Pessoais.
Direito à Informação
 Responsável pelo tratamento  Presidente da Câmara
 Finalidades de tratamento  Tratamento informático do processo do requerente.
 Destinatários ou categorias de destinatários dos dados  serviços municipais interventores no processo.
 As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do pedido.
 Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente até despacho por parte do decisor
político. Após esse momento qualquer alteração implica apresentação de novo pedido.
RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO
REGº SM_________
ASSUNTO: CERTIDÃO DE: PLANO DIRETOR MUNICIPAL / LOCALIZAÇÃO E ÁREA
DE FREGUESIA / INTEGRAÇÃO DE TERRENO NO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL
(riscar o que não interessa)
Assinatura do Funcionário:__________________________________________________
Categoria:_____________________________________________ Data :____/____/____
Secção Administrativa de Apoio Geral – Largo Dr. Virgílio Horta, 2710 SINTRA
Telefone: 21 923 86 58/60/61 Fax: 21 923 86 53 e-mail: saag@cm-sintra.pt

