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MUNICÍPIO DE MÊDA 

Setor de Serviços Urbanos  
 

 
 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Mêda 

 
Identificação do requerente 

 

Nome : ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
NIF n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, B.I. / C.C. n.º  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Domicílio/Sede: _______________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________________ Concelho: _______________________________________ 

Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ____________________________________________________ 

Telefone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Correio Eletrónico _________________@ ___________________ 

 

Pretensão 
 

Na qualidade de _______________________ a),  do terreno com a área de _____________ m2, 

sito em_______________________________________________, na localidade de ____________ 

_________________, freguesia de ______________________________________, concelho de 

Mêda, requerer certidão de destaque de parcela, com a área de _____________m2, do terreno 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº _______________ e inscrito na matriz predial 

sob o artigo ______________, o qual confronta: 

Norte com ____________________________________________________________________; 

Sul com ________________________________________________________________________; 

Nascente com ___________________________________________________________________; 

Poente com ______________________________________________________________________ 

O mesmo obedece aos requisitos determinados pelo nº 4 e alíneas a) e b) do nº 5 , ambos, do art.º 

6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, bem como se encontra sujeito 

às regras estabelecidas no nº 6 e 7 do art.º 6º do referido Decreto-Lei. 

NOTAS 

a) Proprietário, usufrutuário, locatário, titular de direito de uso, etc. 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO: 

□ 1-  Documento comprovativo da qualidade de titular; 

□ 2 - Certidão da Conservatória do Registo Predial ou Código da Certidão Permanente ou Certidão de teor; 

□  3 - Caderneta Predial; 

□  4 - Planta de implantação escala 1/500 ou superior, a qual deve delimitar, quer a área total do prédio, quer a parcela a 

destacar, os arruamentos circundantes e os indicadores urbanísticos existentes na parcela a destacar e na parcela sobrante; 

□  5 - Plantas de localização do Plano Municipal de Ordenamento do Território aplicáveis; 

□  6 - Certidão da Direção Regional do Ministério da Agricultura, com a classificação do tipo de terreno,   quando o destaque 

se situar fora do perímetro urbano. 

Entrada 

 

N.º de Registo ___________ 

 
Data _____ / _____ / ______ 

 
Funcionário:___________ 

  CERTIDÃO DE DESTAQUE  
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DATA E ASSINATURA: 

Pede deferimento, 

 

Mêda, _____ /_____/_________      

    

O requerente:___________________________________________________________________ 

 

 

Atendimento 

Verifiquei que foram apresentados □todos □alguns elementos instrutórios, assinalados com x no 

presente requerimento, faltando os mencionados nos pontos :______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Outras Observações:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mêda, _____ /_____/_________                    O funcionário: ____________ 


