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Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Mêda 
 

Nome : ______________________________________________________________________________ 

 

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

Domicílio/Sede: _______________________________________________________________________ 

Freguesia: __________________________________________ Concelho: ________________________ 

Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| _____________________Telemóvel |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

□ Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de 

informações e notificações relativamente a este processo. 

□ O/A titular dos dados declara prestar o seu consentimento expresso para efeitos de tratamento dos 

seus dados pessoais, os quais serão utilizados apenas para este preciso âmbito. 
 
 

Pretensão 
 

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

sito em_______________________________________________, na localidade de ____________ 

_________________, freguesia de ______________________________________, concelho de 

Mêda, vem requerer a V. Exª., 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; 

□ 3 - 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; 

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

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

se situar fora do perímetro urbano. 
 

Pede deferimento, 

Mêda, _____ /_____/_________      

O requerente:___________________________________________________________________ 

  CERTIDÃO DE DESTAQUE  


