
 

 

Exmº Senhor  

Presidente da Comissão Regional de Reserva Agrícola 

Rua Dr. Francisco Duarte nº 365, 1º  

4715-017 BRAGA 

 

 

 __________________________________________________, contribuinte fiscal n.º ____________,  

telefone _________, portador do bilhete de identidade n.º ____________, emitido em  __/__/____, residente em 

_______________, freguesia de ________________, concelho de  ______________________,  requer a V. Exª 

se digne emitir parecer de acordo com o disposto na alínea ____  do n.º 2 do art.º 9 do Dec-Lei n.º 196/89, de 14 

de Junho, para utilização não agrícola do terreno localizado no lugar de _______________, freguesia de 

_____________, concelho de ____________________, com o n.º de Matriz  _______(rústico ou urbano), com a 

área total de _________m2 e com as seguintes confrontações:  

Norte _______________________________________________________________________________  

Sul  ________________________________________________________________________________  

Nascente ____________________________________________________________________________  

Poente _____________________________________________________________________________  

A área a utilizar é de ______ m2, incluindo acessos e outras formas de utilização do solo e destina-se a 

____________________________________________________________________________________. 

Se houver mais propriedades além da mencionada, deverá mencionar as áreas delas (no caso de construções 

agrícolas) 

Se possível mencionar sempre o nº do telefone ou telemóvel 

 

 

Pede deferimento 

 

Paredes de Coura, _____ de ___________________ de 200__ 

 

O Requerente, 



 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE DESAFECTAÇÃO 

DE SOLO AGRÍCOLA 

 

Caso Geral 

 

• Requerimento em duplicado dirigido ao Presidente da Comissão da Reserva Agrícola (conforme 

minuta). 

• 8 Fotocópias do extracto da Carta da RAN, autenticadas e assinaladas a vermelho os limites do prédio 

e se possível o local de utilização. 

• 8 Fotocópias da carta à escala 1:25000, assinalando a vermelho a localização do terreno. 

• 8 Exemplares da planta de pormenor, levantamento topográfico do local, ou simples esboço feito à mão, 

que permita a identificação do terreno assinalando o local onde pretende construir e as construções 

existentes. 

• Documento comprovativo da posse do terreno (fotocópia da Escritura ou Certidão da Conservatória do 

Registo Predial). 

• Declaração da Junta de Freguesia, indicando a externa necessidade e a inexistência de alternativa 

viável para a obtenção de habitação condigna. 

• Pagamento de uma taxa conforme a portaria 1403/2002 de 29 de Outubro, sendo para áreas até 500 

m2 de utilização de solo, incluindo construção, acessos, logradouros e outras formas de utilização  de 

71,24 €  e para cada m2 acima dos 500 m2 0,036 €/m2 

 

 


