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PEDIDO de CERTIDÃO  de DIVISÃO de FACTO 

(nos termos do artigo 26.º do Regulamento Municipal da  
Edificação e da Urbanização- RMEU) 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º _____________________, BI/CC n.º ______________________, emitido pelo Arquivo de 

Identificação/Registo Comercial __________________________________ válido até _______/______/_________, estado 

civil ______________, residente/sede em ________________________________________________________________  

código postal ________-_____,__________________, Telefone ____________________, Telemóvel ________________ 

E-mail____________________________________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de 
 proprietário   outro (indicar qual) ____________________________________ a 

emissão de certidão de divisão de facto do prédio urbano rústico  misto, inscrito na matriz sob o artigo 

______________, secção________ (só para prédios rústicos ou mistos), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º ____________________________________________, com a aérea total de ________________m², sito em 

________________________________________________________________________________________ freguesia de 

___________________________________________________________________, do Município de Santiago do Cacém, 

em conformidade com o artigo 26.º Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização. Para o efeito anexa os 

documentos identificados na ficha de elementos instrutórios. 

 

3. DESCRIÇÃO 

  Dentro do perímetro urbano  
   Fora do perímetro urbano  
As parcelas resultantes da divisão ficarão com as seguintes  áreas de: __________________m²  e _______________ m² ,    
  com construção implantada      sem  construção implantada,  e  com as seguintes confrontações:  

* Caso o pedido de divisão de facto incida sobre terreno com construção(ões) erigida(s), deve ser identificada a(s) parcela(s) onde a(s) 

mesma(s) se encontra(m) implantada(s). 

Parcela A                                                                                Parcela B 
Norte______________________________________          Norte_____________________________________________ 

Sul_________________________________________         Sul _______________________________________________ 

Nascente___________________________________          Nascente___________________________________________ 

Poente_____________________________________          Poente ____________________________________________ 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de _________________ 20_______  

O Requerente, _______________________________________________________________________ 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, _______________________________________ ) 
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CERTIDÃO DE DIVISÃO DE FACTO 
 

--FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--    

--  AArrttiiggoo  2266..ºº  ddoo  RReegguullaammeennttoo  MMuunniicciippaall  ddaa  EEddiiffiiccaaççããoo  ee  ddaa  UUrrbbaanniizzaaççããoo  --  

 

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

(B) 

 Documento comprovativo da legitimidade do requerente (proprietário/ outro)   
 

 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial (com todas as descrições e inscrições em vigor – validade 1 
ano)   

 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial (só para pessoas coletivas) ou código de acesso permanente 
n.º ______________________________ 

 

 Extrato do PDM ou planta de localização  

 Extrato da RAN (para divisões de facto fora do perímetro urbano)  

 Extrato da REN (para divisões de facto fora do perímetro urbano)  

 Levantamento topográfico planimétrico de localização à escala adequada com:  

Delimitação da área total do prédio;  

Delimitação das áreas das parcelas a dividir e respetivas confrontações; 

Identificação da área que faz a separação física do prédio (caminho, estrada, ou outro);  

No caso do pedido de divisão de facto incidir sobre terreno com construções erigidas, devem as mesmas 
ser assinaladas, com as respetivas áreas, usos e artigos matriciais, nas parcelas onde se encontram 
implantadas.  

 

 Outros elementos (indicar quais):  
 

 

 
(A) A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B) – A preencher pelos serviços 
 

4. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário ________________________________________________________, Data ______ / ______ /_____, 

O Requerente __________________________________________________________________________________. 

 

 

   Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas  e Turismo – 
269 829 425 / 269 829 461 ou através do endereço eletrónico -  dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt    
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