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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 

de/Registo Comercial ___________________ válido até _____/______/_____, estado civil ____________________, 

residente/sede ______________________________________________________________________________________  

código postal _______-____ ,_________________, Telefone ____________________, Telemóvel ___________________ 

E-mail_____________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

Na qualidade de proprietário outro (indicar qual)______________________________ vem  requerer  o aditamento  
ao alvará de loteamento n.º __________________ da alteração aprovada por deliberação de Câmara de 
_____/____/_____, conforme o previsto no artigo 27.º n.º 7,  do RJUE, a realizar no prédio sito em 
________________________________________________________________, inscrito na matriz predial sob o artigo 
__________,  descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º _________________________, da freguesia de 
_____________________________________,  concelho de Santiago do Cacém. Mais informa que o processo de 
loteamento tem o n.º ______________________.  
Para o efeito junta os seguintes elementos (artigo 5.º do RMEU e artigo 2.º da Portaria 216-E/2008 de 03/03):  

Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue  

Planta síntese da operação de loteamento em base transparente e em base digital em formato vetorial,  DWG, DXF 
ou DGN, georeferenciada 

(1) 

     Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência   

 
(1) Parametrização do sistema de coordenadas utilizado na cartografia do Município de Santiago do Cacém 

 

Sistemas de Referência: Datum 73 / Datum Altimétrico de Cascais 

Elipsoide de Referência: Elipsoide de Hayford 

Sistema de Coordenadas: Retangulares com a Projeção de Gauss 

Origem das Coordenadas E=180.598 m; N=-86.990 m, do Ponto Central 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20  ______ 

O Requerente, ___________________________________________________________________________ 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

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

 

 

 
ADITAMENTO ao ALVARÁ de 

LOTEAMENTO  
(Nos termos do artigo 27.º n.º 7  Decreto-Lei n.º 555/99 de 

16/12, na redação vigor e artigo 5.º do RMEU) 
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