Registo de entrada
Nº__________Liv.º______
Proc.º N.º__________
Em ___/___/___
O Func.º______________

_________________ DEFERIDO
____________________________
Em _____/_____/_____
____________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde
STA – Modelo 8

Pedido de Informação Prévia – Viabilidade de Construção

Identificação do
Munícipe

Nome:
Morada:
Freguesia:
Estado Civil:
E-Mail:

Proprietário, mandatário, usufrutuário, locatário, superficiário, titular do direito de uso e habitação promitente comprador, etc. Atenção
aos n.os 3 e 4 do art.º 15.º do Decreto-Lei nº 555/99. (b) “De todo o” “de parte de” ou “da parcela do”. (c) Rústico ou urbano. (d) No largo,
rua, etc. (e) Indicar o que se pretende construir. (f) Apresentação alternativa à referida no número anterior. (g) Nos casos em que o pedido
diga respeito a novas edificações ou a obras que impliquem aumento da área construída. (h) Só no caso de existirem edifícios adjacentes.

(a)

Objecto do Requerimento

Arq. Identificação:

Código Postal:
Telefone:
Nº B.I.:

Fax:
Data de Emissão:

/

/

Nº Contribuinte:

Na qualidade de (a) _____________________, d___ (b) ___________________ prédio (c)
________
____________________, composto de ________________________________________________,
situado n___ (d) _____________________________________________________, na localidade de
__________________________________, freguesia de ________________________, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º ___________ (Liv.º ________, fls.________) e inscrito
na matriz predial sob o artigo ____________, o qual confronta do norte com
_______________________________, do sul com _____________________________, do
nascente ____________________________ e do poente _______________________________,
pretendendo mandar construir no mesmo (e) _____________________________________________
________________________________________________________________________________.
Vem requerer a V. Ex.ª nos termos dos art.os 14.º 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 a
informá-lo da viabilidade do pretendido e de todos os condicionamentos a que está sujeita a
construção, ou em alternativa, do que é possível construir.
Junta os seguintes elementos que assinala com um x:
Memória descritiva, esclarecendo devidamente a pretensão;
Extracto da planta síntese do  Loteamento;  Plano em vigor _________________________;
Plantas à escala 1:25000 e 1:2000, ou superior, com a indicação precisa do local onde pretende
executar a obra; (f)
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 destinam as edificações; (g)
Os elementos referidos no número anterior relativamente aos edifícios adjacentes; (h)
Extracto da carta da R.A.N.;
Extracto da carta da R.E.N.;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Castro Verde, ___ de __________ de ______

Pede deferimento
O requerente
___________________________

Conferi a assinatura pelo B.I. n.º _________________ de ____/____/_____. O Func.º ___________________
INFORMAÇÕES E DESPACHOS DOS SERVIÇOS

