MOD-O-03

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO: REQUERIMENTO PEDINDO INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA OPERAÇÃO URBANÍSTICA, QUE NÃO SEJA
DE LOTEAMENTOS OU URBANIZAÇÃO
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome

Individual/Designação

Domicílio/sede

da

Firma

_______________________________________________________________,

______________________________________________________________________________________________,

Código Postal _______ – _______

______________________________

BI n.º __________________ emitido em ____ / ____ / _____ Arquivo ___________________________
N.º Contribuinte _________________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Na qualidade de: Proprietário

Compropietário

outro

_______________________________________

Representada por ____________________________________________________________________ B.I. n.º _________________
Emitido em ____ / ____ / _____ no Arquivo de Identificação ____________________________

2. PEDIDO
Pretende obter INFORMAÇÃO PRÉVIA dessa CÂMARA MUNICIPAL, acerca da VIABILIDADE de a) __________________
___________________________________________________________________________________________________
sito em _____________________________________________________________________________________________
que é pertença de b) __________________________________________________________________________________
com
sede
social/residência
c)
___________________________________________________________________________
localidade de _____________________.
Tal d) ______________________________________________, está inscrito (a) na matriz predial sob o art.º n.º _________
da freguesia de _______________________________.
Nestes termos e face ao preceituado nos art.os 14º e seguintes do Dec.-Lei n.º 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.-Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, requer a V. Ex.a o que se lhe oferecer acerca desta pretensão e particularmente
acerca de eventuais condicionamentos legais ou regulamentares, nomeadamente relativos a infra-estruturas,
servidões administrativas e restrições de utilidade pública, índices urbanísticos, cérceas, afastamento e demais
condicionantes aplicáveis à pretensão.
a) Dizer o que pretende construir: por exemplo ”implantar um novo edifício, com … pisos, sento tantos abaixo da cota
de soleira e tantos acima da mesma cota, destinado a …” ou por exemplo “reconstruir um prédio que se situa…”; b)
Dizer a quem pertence o prédio ou o terreno; c) Indicar a Rua, Avenida ou arruamento; d) Tal prédio urbano, ou
propriedade rústica, conformes os casos

Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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