MOD-O-11

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO
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
Vem requerer a V. Ex.ª nos termos do art.º 14º. E seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, se digne informá-lo da VIABILIDADE de a) ____________________
____________________________________________________________________________________________________
situado
em
__________________________________________________________________________________________,
na
localidade de __________________________, freguesia de ___________________________, descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º __________________ - (Liv.º _______, fls. ___) e inscrito na matriz sob o artigo ____________, o qual
confronta
a
norte
com
__________________________________________________________________________,
sul
_________________________________________________, nascente _______________________________________
e do poente ____________________________________________________________, sendo o terreno/prédio em questão
pertencente a ________________________________________________________________________________________
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…”

3. ANEXOS
Memória Descritiva, esclarecendo devidamente a pretensão;
Extracto da planta síntese do

- Loteamento;

- Plano em Vigor _______________________________________

Plantas à escala 1:25 000 e 1: 2 000, ou superior, com a indicação precisa do local onde pretende executar a
obra;
Planta de implantação à escala 1:200, definindo o alinhamento e perímetro dos edifícios; as cérceas e o número
de pisos acima e abaixo da cota de soleira; a área de construção e a volumetria dos edifícios; a localização e o
dimensionamento das construções anexas e a identificação do uso a que se destina as edificações;
Os elementos referidos no número anterior relativamente aos edifícios adjacentes;
Extractos da carta da R.A.N.;
Extractos da carta da R.E.N..
Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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