EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

ASSUNTO: Pedido de Parecer do Município, para efeitos do disposto do nº 3 do artigo 51º do Regime
Jurídico da Estrutura Fundiária (aprovado pela Lei nº 111/2015, de 27 de agosto).

_____________________________________________________________________________
_____________,

com

o

documento

de

identificação

nº

_______________

NIF

nº

residente/sede

em

___________________________________________________________________ código postal ____________

_____________________,

telefone

nº

_______________________

e-mail

_______________________________________, na qualidade de (1) __________________________ do
prédio rústico sito em ____________________________________________________, inscrito na matriz
predial rústica da freguesia/união de freguesias de__________________________________ sob o art.º
__________, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ___________, com área de
_____________________, pretendendo adquirir o terreno rústico, inscrito na matriz predial rústico da
freguesia/união de freguesias de___________________________________ sob o art.º __________, e
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ___________, com área de _____________________,
confinante com o prédio identificado anteriormente, vem requerer a V. Ex. ao abrigo do disposto do nº3 do
artigo 51º do artigo 51º do Regime Jurídico da Estrutura Fundiária (aprovado pela Lei nº 111/2015, de
27 de agosto) que se digne emitir parecer favorável para efeitos de reconhecimento da isenção do
Imposto Municipal de Transmissão de Imoveis, relativamente à aquisição do prédio rustico acima
identificado.
Mais declara que pretende com a referida aquisição melhorar a estrutura da exploração agrícola atualmente
existente, cujo reconhecimento já foi solicitado à DRAP – Direção Regional de Agricultora e Pescas, e mais
declara que estão reunidos os pressupostos previstos na alínea b), nº2 do artigo 51º Diploma citado.
Junta cópias dos seguintes documentos:

□ Certidões de teor dos prédios rústicos na Matriz;
□ Certidões do registo predial ou códigos de acesso na Conservatória do Registo Predial.
Pede deferimento,
Arouca, ______de ________________ de ________
O requerente
___________________________________________________

(1) Proprietário / usufrutuário/ superficiário / mandatário / titular do direito de uso e habitação / outros (indicar qual).
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