REGISTO DE ENTRADA

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

EDOC:

URB:

DATA:
FUNCIONÁRIO:

INFORMAÇÃO PRÉVIA
(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:
Relativamente ao(s) prédio(s) 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 _______________________, a informação prévia relativa à seguinte operação urbanística:
Edificação

Loteamento/Obras Urbanização

Construção
Reconstrução
Ampliação
Demolição
Alteração de Utilização

Área abrangida por:
Plano director municipal
Plano de urbanização
Plano de pormenor
Alvará de loteamento
Zona Urbana Consolidada

Loteamento;
Obras de Urbanização;
Outras Operações Urbanísticas
________________________;

O presente pedido é realizado no âmbito:
Do n.º 1 do art. 14º do D.L. 555/99 (viabilidade de realização de determinada operação urbanística);
Do n.º 2 do art. 14º do D.L. 555/99, contemplando os aspectos mencionadas nas alíneas a) a f)
(viabilidade de realização de determinada operação urbanística em área não abrangida por PP);

Antecedentes:
Processo de loteamento

/

Outros Processos

/

Com o(s) alvará(s) n.º

Solicito ainda que possa beneficiar de economia processual nos termos do art. 10º do D.L. 442/91 de 15 de
outubro, com a redação atual, sendo dispensado da apresentação dos documentos utilizados no pedido anterior,
que se mantenham, à data, válidos e adequados, nomeadamente os descriminados na ficha em anexo.
Identificação do proprietário (caso o requerente não o seja):
Nome/Firma: ______________________________________________________________________________________
Morada/Sede: _______________________________________ Freguesia: ___________________ C.P.: ________-_____
REGISTO DE PAGAMENTO

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

TAXA

€

GUIA:

Pede deferimento, Odivelas, ______ de ______________________ de 20___

DATA:
FUNCIONÁRIO:

O(s) Requerente(s) ________________________________________________________________________________
Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade nada tendo omitido.
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico – Avenida Amália Rodrigues, n.º 20ª – Urbanização da Ribeirada – 2675-624 Odivelas
Telefone: 219320600 Fax: 210435523
Mod.1/DGOU

