REGISTO DE ENTRADA
EDOC:

URB:

DATA:
FUNCIONÁRIO:

Exm.(ª) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
(D.L. 555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação)

Nome/Firma ______________________________________________________________________________
NIF :

BI/CC:

de

/

/

SIC de

Morada/Sede: _____________________________________________________________________________
Localidade: ______________________

Freguesia: _________________ Concelho: ___________________

Código Postal :

Tlf. :

E-mail: ___________________________________________________________________________________
Qualidade:

Proprietário

Mandatário

Outro: ___________________________________

Vem solicitar nos termos legais:
a) Informação sobre o instrumento de planeamento territorial em vigor, para o local assinalado nas plantas anexas, bem
como os indicadores urbanísticos máximos previstos nesse plano para as operações de edificação, conforme previsto na
alínea a) do nº 1 do art. 110º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
Mais informo que o(s) prédio(s) em causa se encontra inscrito(s) na respetiva matriz, sob o(s) artigo (s) ___________ e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o n.º ____________, com a área total de ___________ m

2

sito(s) em ______________________________________________________________________________freguesia de
___________________________.
b) Informações sobre o estado e andamento do processo _________________, com especificação dos atos já praticados
e respetivo conteúdo, e daqueles que ainda devam sê-lo, bem como dos prazos aplicáveis a estes últimos, conforme
previsto na alínea b) do nº 1 do art. 110º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
Anexos (no caso de pedido formulado no âmbito da alínea a):
Planta de localização com o local da pretensão devidamente assinalado;
Extrato da planta do PDM e Condicionantes;

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail

Pede deferimento,
Odivelas, ______ de ______________________ de 20___
O(s) Requerente(s) ________________________________________________________________________________
Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade nada tendo omitido.
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