PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA
REGISTO DE ENTRADA

Reg. Ent. n.º:
Processo n.º:
Registado em:
O Funcionário:

Exmo. Sr.º:
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades
REQUERENTE

Nome:
Residência/Sede

Localidade

N.º

Código Postal:

Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Telemóvel:

Concelho:
Passaporte:
Fax:

Válido até:

E-mail:

EM REPRESENTAÇÃO
Nome:
Residência/Sede

Localidade

N.º

Código Postal:

Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Telemóvel:

Concelho:
Passaporte:
Fax:

Válido até:

E-mail:

OBJECTO DO PEDIDO
Requer a V. Ex.ª em conformidade com o disposto no art.º 14.º e seguintes do Dec. Lei nº. 555/99, de
Dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro e com as alterações
introduzidas pelo Dec. Lei 26/2010 de 30 de Março, se digne promover que lhe seja facultada
INFORMAÇÃO PRÉVIA escrita, acerca da obra de
que pretende realizar, em conformidade
com os documentos que aqui se anexa, situa-se em
que está em nome de
SITO EM ÁREA:

- c/Plano de Pormenor,

– c/Alvará de Loteamento
– c/Plano de

Nº
Urbanização,

– c/Plano Diretor Municipal,

– sem Plano Diretor Municipal, ou Alvará de Loteamento

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
Prédio

– rústico,

que se situa em
Freguesia:
Inscrição matricial (artigo)

– urbano,

– fracção autónoma urbana n.º

Lote n.º

Lugar:
Município:
área

descrito na Conservatória do Registo Predial de Oliveira de Frades sob o n.º

m2
a confrontar do

Norte:
NIF 501 306 234
Largo Dr.Joaquim D’Almeida – 3680-111 Oliveira de Frades
Telefone: 232 761 300. Fax: 232 761 727
e-mail: cmofrades@mail.telepac.pt
Nº Verde: 800960123
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Sul:
Nascente:
Poente:
PARA O EFEITO JUNTA OS SEGUINTES DOCUMENTOS
- Memória descritiva, esclarecendo devidamente a pretensão;
- Extracto da planta de síntese do

– Loteamento, ou do

– plano em vigor;

- Levantamento topográfico em suporte digital, georreferenciado - DATUM 73 – IPCC.
- Documentos em suporte digital, preferencialmente nos formatos: PDF; DWG; e DWF.
Sendo:

- Edificação nova;

- Obra que implica aumento da área construída:

- Planta de implantação da edificação e dos muros de vedações à escala 1:200 e alinhamento;
- Definição de cérceas;

- Volumetria dos edifícios;

- Estimativa de encargos urbanísticos

devidos

- Indicação do número de pisos acima e abaixo da cota da soleira;
- Indicação da área total de construção:
- Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com envolvente;
- Localização e dimensionamento das construções anexas e a indicação do uso a que se
destinam as edificações;

- Áreas de cedências destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de utilização
coletiva e infraestruturas viárias;

- Infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais;
- Programa de utilização das edificações, incluindo a área bruta de construção a afetar aos
diversos usos e o n.º de fogos e outras unidades de utilização;
INFORMAÇÕES DO SERVIÇO
Taxa paga guia n.º

de _____ /_____ /20____ , montante de

____________, _____ €

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSINATURA
Espera deferimento,
Oliveira de Frades,

Conferi:

____ / ____ / 20___

O requerente,

B.I. ou C.C. n.º

NIF 501 306 234
Largo Dr.Joaquim D’Almeida – 3680-111 Oliveira de Frades
Telefone: 232 761 300. Fax: 232 761 727
e-mail: cmofrades@mail.telepac.pt
Nº Verde: 800960123
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