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VIABILIDADE de  

CEDÊNCIA de TERRENO 
 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º ____________________, BI/CCI n.º _____________________, emitido pelo Arquivo de Identificação de/ 

Registo Comercial _______________válido até_______/____/______, estado civil___________________, residente/sede 

em ________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-__ ___,___________________, Telefone ________________, Telemóvel ___________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________  
 

 

2. PRETENSÃO 

 

Vem na qualidade de proprietário do prédio sito em  

___________________________________________________________________________inscrito na matriz sob o artigo  

_____________, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 

____________________________, da freguesia _____________________________________ requerer a V. Exª. a 

cedência de parcela de terreno com a área de __________________m2, de acordo com levantamento topográfico e 

fotográfico, e demais elementos em anexo.  A aquisição da referida parcela, confinante com o prédio do qual é 

proprietário, visa ser utilizada para: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Pede deferimento 
 
Santiago do Cacém, ________ de ________________20  _______ 

 
O Requerente, _____________________________________________________________________________ 
 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 
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VIABILIDADE DE CEDÊNCIA DE TERRENO 
 

       - FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

                        

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

(B) 

 Documento comprovativo da legitimidade do requerente  

 Fotocópia não Certificada da Certidão da Conservatória do Registo Predial  (com todas as descrições e 
inscrições em vigor) 

 

 Fotocópia da Caderneta Predial  Urbana (quando justificável)  

 Extrato do PDM  

 PU (Santiago do Cacém)        

 PP (Brescos ou Costa de Santo André)  

 Planta de Localização  

 Memória descritiva e justificativa   

 Levantamento topográfico e fotográfico da parcela de terreno a adquirir e do prédio ou construção 
existente 

 

 Outros elementos (identificar): 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(A) - A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 

(B) – A preencher pelos serviços 

 
3. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário ________________________________________________________, Data _____ / _____ /_____, 

 

  O Requerente _________________________________________________________________________________. 

 

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   
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