
 

   

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 

REQUERENTE 

Nome/Firma _________________________________________________________________,  - contribuinte 

fiscal;  - pessoa coletiva n.º , residente/com sede _________________ 

__________________________________________________________, em ____________________________, 

código postal -  ________________________________, telefone _______________, 

na qualidade de  - proprietário;  - comproprietário;  - usufrutuário;  - ____________________; do 

prédio sito _________________________________________________________________________________, 

em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.  

OBJETO DO PEDIDO 

O(A) Requerente acima identificado(a) vem requerer a V.Ex.ª que se digne mandar emitir parecer sobre 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

O parecer solicitado destina-se a ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

Efetivo pretendido – n.º de animais: ____________________________________________________________ 

Área de exploração: _________________________________________________________________________ 

Localização da área de exploração: _____________________________________________________________  

Regime de produção (exemplos: intensivo, semi-intensivo, extensivo): ________________________________ 

Descrição das instalações propostas, respetiva função, área e localização: ___________________________  

___________________________________________________________________________________________  

Parqueamento:  - Sim;  - Não          Área de cada parque: _____________ 

N.º de animais em cada parque: _____________       Tempo de exploração em cada parque: _____________ 

Descrição do sistema de tratamento de efluentes previsto e/ou justificação da sua ausência (quando 

aplicável): __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Descrição do sistema de tratamento de resíduos sólidos e/ou justificação da sua ausência (quando 

aplicável): __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  
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REGISTO DE ENTRADA 

 

N.º _______     Proc. ______________ 

 

Em _____/_____/20_____ 

 

O(A) Func. ______________________ 
PEDIDO DE PARECER SOBRE 

EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS 



Para o efeito, juntam-se os seguintes elementos: 

 - Certidão de teor do registo predial; 

 - Caderneta predial emitida pelo Serviço de Finanças; 

 - Planta de localização; 

 - Extrato do P.D.M. – Aglomerados urbanos; 

 - Extrato do P.D.M. – Ordenamento;  - Extrato do P.D.M. – Condicionantes; 

 - Extrato do P.D.M. – R.A.N.;  - Extrato do P.D.M. – R.E.N.; 

 - Outros: ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

 

ASSINATURA 

Pede deferimento, 

_____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) Requerente 

____________________________________ 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. __________________ 

 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As taxas devidas pela apreciação do pedido, conforme código 1.27 do Regulamento Geral de Taxas 

Municipais, foram pagas por fatura n.º __________, de ____/____/20____.          O(A) Func. ______________ 
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