
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
                                   

Declaração/Certidão de Prédio Dentro da Zona NON AEDIFICANDI

EXM.º SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÓVOA DE LANHOSO

DECLARAÇÃO/CERTIDÃO DE PRÉDIO DENTRO DE ZONA  NON AEDIFICANDI

, contribuinte fiscal n.º  

residente em , freguesia de 

, concelho de , com o código postal - 

na qualidade de , do prédio inscrito na matriz predial da freguesia de 
, concelho de , sob o artigo  e com a descrição predial n.º 

,  da  Conservatória  do  Registo  Predial  de , 
declara, para os devidos efeitos, que nenhuma indemnização exigirá à Câmara Municipal da Póvoa de 

Lanhoso, em caso de futura demolição, a ordenar por ela, respeitante ao aumento resultante das obras 

de   num  prédio  sito  em/na 

,  freguesia de 

,  concelho  da  Póvoa  de  Lanhoso,  abaixo  identificado,  obras  essas  que 

constam/incidem sobre  m², e cujo valor atribuído é de 
 
O prédio situa-se dentro da zona “non aedificandi”, ocupando essa parte a área de  m², 

encontra-se descrita na Conservatória do Registo Predial  sob o n.º  ,  inscrito na 

matriz rústica/urbana sob o n.º , propriedade de 

e tem as seguintes confrontações:

Norte: 

Sul: 

Nasecente: 

Poente: 

Face à declaração de renúncia agora apresentada, solicito a V.Ex.ª se digne passar certidão em 

conformidade com a mesma.

**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura 

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor  Sim    Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  de  de 

**
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