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PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE 

       

          Ex.mo Senhor: 

                                                         Presidente da Câmara Municipal de Seia 

Requerente (nome) _________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º _______________________, residente em 

(Rua/Avª) __________________________________________________________________ 

(n.º/lote) ______, (andar) ______, (localidade) ___________________________, 

(cód.postal) _________-______, Freguesia de _______________, Concelho de _________, 

com o telefone n.º ___________, portador do BI/CU nº ____________________datado de 

_____/____/______, emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________, na qualidade 

de: ______________________requer a V. Ex.a, se digne emitir Certidão de Destaque da 

parcela abaixo mencionada, nos termos do disposto n.ºs 4 a 10 do Artigo 6º do Decreto-Lei 

N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção em vigor, inserida respectivamente em: 

 - Área situada dentro do perímetro urbano           - Área situada fora do perímetro urbano   

 - Prédio Misto Sito na (Rua, Avª) _____________________________________________ 

Inscrito na Caderneta Predial sob o artigo ________da Freguesia de ___________________ 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Seia sob o n.º ______________, com a 

área total de ________m2 e com as seguintes confrontações: Norte _________________Sul 

________________Nascente _________________________Poente ___________________ 

Parcela a destacar com a área de _____________m2 com as seguintes confrontações: 

Norte ________________________________Sul __________________________________ 

Nascente___________________________________Poente_________________________ 

Mais se refere que :__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: ________/________/______  
 Registado sob o n.º:   _________________ 
                     O Trabalhador, 

___________________________ 
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O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Documentos apresentar:  

- Planta do PDM à escala 1/25.000 

- Planta de localização do prédio com indicação da parcela a destacar; 

- Certidão do Registo Predial. 

 

 

Pede Deferimento, 

 

Seia, _____ de ______________ de 20____ 

 

O Requerente, 

 

................................................. 
 


