
Exmº Senhor

Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Av. Afonso Costa nº 3

1949-002 LISBOA

Nome/Designação

Domicilio/Sede

(rua, localidade, código postal)

NIF (nº contribuinte) BI nº Arquivo de Identificação em 

Estado Civil Profissão

Agregado familiar 

Nº Telefone Nº Telemóvel Nº Fax

Endereço Eletrónico

Prorietário  Usufrutuário Superficiário Arrendatário Outra  (*)

do prédio rústico misto urbano denominado

sito em , freguesia de descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

nº , e inscrito ou participado na matriz predial sob o(s) artigo(s)  nº

, da secção cadastral da freguesia de concelho de com área de

(m2) (se for misto ou urbano indicar a área construída (a.c.) )

Forma de aquisição do prédio: Usucapião         Herança        Compra Doação    Outra 

Data de Aquisição:

O prédio está inserido na área beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola de: 
identificado com o nº ou NPP (**) carta nº Bloco de Rega: 

Hidrante nº Boca de Rega Ligado Sim Não

O interessado/requerente é titular        /       não é titular          de outros prédios (rústicos, urbanos, ou mistos)

Vem requerer a V. Exª, ao abrigo do Artigo 95º do Decreto-Lei nº 269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei

 nº 86/2002, de 6 de abril, parecer sobre a utilização  do prédio/parcela do prédio beneficiado acima identificado, demarcada

na planta anexa e com área de implantação de (m2) e área de construção de (m2)

para efeitos de:

, de

Assinatura:

Junta: Breve descrição do projeto e elementos/documentos constantes da lista anexa

(*) Se não for o próprio mas procurador deve enviar documento legal de procuração

(**) NPP- Número de prédio ou parcela no registo predial do AH. Dado a obter junto da Associação de Regantes e Beneficiários

DGADR - Telef: 21 844 22 00   Fax: 21 844 22 02

e-mail: dgadr@dgadr.pt

A prestação de falsas declarações é crime nos 

termos do nº 1 do Artigo 360º do Código Penal

Objecto do pedido

Pede Deferimento

(Artigo 95º do Decreto-Lei nº 269/82, de 10 de julho, na redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 86/2002, de 6 de abril)

PEDIDO DE PARECER

Identificação do Requerente

Na qualidade de (Assinale com X a qualidade do requerente)


