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    Registo de Entrada 

Entrada N.º _____________ 

Em:   _____/_____/_______ 

O Func. ________________ 
 

 

 

 
PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO DE PEDREIRA 

 

  
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo 
 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome _________________________________________________________________________________________ 

NIF/ NIPC ________________ BI/CC ____________ emitido em ________________ válido até ____ / ____/ _______ 

Morada ________________________________________________________________________________________ 

Código postal ________ - ______ Freguesia _______________________ Concelho  __________________________ 

Contato ___________________ E-mail  ______________________________________________________________ 

na qualidade de (a) __________________________, conforme documentos comprovativos que anexa: 

 Código de acesso à certidão do registo comercial  ____________________________________________________ 

 Código de acesso à certidão permanente do registo predial   ____________________________________________ 

 Outro  _______________________________________________________________________________________ 

 

OBJETO DO PEDIDO 

 

Requerer a V. Exa, na qualidade de (a) _____________________________________________ que seja emitido 

parecer para a instrução de processo de licenciamento de pesquisa / exploração de pedreira que pretende realizar em 

____________________________________________________ com o código postal ________-_______ freguesia e 

concelho de Porto Santo, conforme elementos que se juntam, e que seja emitida o respetivo parecer de localização. 

(a) Proprietário, arrendatário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário ou outro 

 

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, 

específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados recolhidos por parte do Município do Porto Santo, 

podendo os mesmos ser acedidos por outras entidades, sempre que necessário, no âmbito de todas as atividades de 

tratamento, e manutenção de aplicações informáticas solicitadas pelo Município. 

 

 

 

 

 

 

                 Pede deferimento             O Requerente  

 

Porto Santo, ____/____/_______              ____________________________________ 

 

M U N I C Í P I O  D O  P O R T O  S A N T O  

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
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ELEMENTOS QUE DEVEM ACOPMPANHAR O PEDIDO 

Documentos de identificação: 

 Fotocópia do BI / CC;  

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte. 
_______________________________________________________________________________________________ 
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da 

operação: 

 Cópia simples da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo predial referente 

ao prédio ou prédios abrangidos, quando o interessado não seja o proprietário do(s) prédio(s) ou código das certidões 

permanentes; 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva ou código da certidão 

comercial permanente. 

________________________________________________________________________________________________ 
 Extrato das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação dos planos municipais de ordenamento do 
território vigentes, das plantas de condicionantes, e planta à escala 1:2000 ou superior. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 Peças desenhadas, contendo os seguintes elementos: 

• Demarcação das ligações da pedreira à estrada principal / camarária mais próxima; 

• Levantamento cadastral; 

• Planta com a delimitação da área da pedreira / área a pesquisar; 

• Limites da área de pesquisa / exploração e da área de defesa. 
________________________________________________________________________________________________ 
 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

Se o requerente for uma pessoa coletiva deverá ainda apresentar documento comprovativo de que o(s) subscritor(es) do pedido possuem poderes para o 

representar. 

 

As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos, nos termos do artigo 

256º do Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


