
O BUPi está
na sua freguesia!

Paços
de Brandão

Identifique e registe 
os seus terrenos de forma 

simples e gratuita.

INFOMAIL



Sessão de Esclarecimento

Caro munícipe,

A Câmara Municipal vai levar o BUPi – Balcão Único 
do Prédio à sua freguesia para que de forma ainda 
mais cómoda, simples e gratuita, possa registar 
os seus prédios rústicos e mistos.

- Sabia que o registo dos seus terrenos é fundamental 
para assegurar os seus direitos de propriedade? 

A sua inscrição nas Finanças não é suficiente para 
garantir a proteção dos seus direitos enquanto 
proprietário, sendo obrigatório também o registo 
na Conservatória do Registo Predial.

Mesmo que tenha as suas propriedades registadas, 
deve dirigir-se ao BUPi para complementar o registo 
com a localização das suas propriedades, identificando 
os limites dos prédios.

Se tem dúvidas, participe na sessão de esclarecimento 
sobre o BUPi que irá decorrer na FEDESPAB – 
Associação de Ensino e Desenvolvimento de Paços 
de Brandão, no dia 20 de julho, às 18h30.

Contamos consigo!

BUPi - Atendimentos

O Balcão Único do Prédio vai realizar atendimentos 
entre 25 de julho e 05 de agosto (de segunda 
a sexta-feira), das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, 
na sua junta de freguesia. Este é um prolongamento 
do serviço que se mantém disponível permanentemen-
te na Câmara Municipal – Gabinete  de Atendimento 
Urbano.

BUPi – Balcão Único do Prédio 
Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira

Instalado no Gabinete de Atendimento Urbano 
da Câmara Municipal, o BUPi permite aos feirenses 
identificar e registar os seus prédios rústicos e mistos, 
de forma simples e gratuita, garantindo a titularidade 
e a marcação dos limites de cada propriedade. 

A identificação dos terrenos é assegurada no balcão, 
com o apoio de um técnico habilitado, mediante 
marcação prévia, através dos números 256 370 800 
(ext. 6895 / 6896)  | 967 431 740 ou dos emails: 
bupi@cm-feira.pt ou gau@cm-feira.pt.

O BUPi de Santa Maria da Feira resulta de uma 
candidatura ao Norte 2020 – “Cadastro Simplificado” 
e integra a rede nacional de balcões BUPi.


