
U 04 Informação Prévia de Operações Urbanísticas

U02|DAU|2021

Elementos Instrutórios Portaria 113/2015, 22 de abril

Requerimento n.º

Data        /         /20 O Funcionário

Exmo/a. Sr/ª.
Presidente da Câmara Municipal da Amadora

01 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/ Designação 

Morada/ Sede 

Código Postal 

Telefone , Telemóvel

E-mail 

B.I./ C. C./ Passaporte N.º , Data de Validade

Arquivo de Identificação , N.º Identificação Fiscal 

N.º Cartão Pessoa Coletiva 

Código de Acesso à Certidão do Registo Comercial

02 NA QUALIDADE DE (ASSINALAR A QUALIDADE DO REQUERENTE E O TIPO DE IMÓVEL)

Proprietário Comproprietário Locatário Superficiário Usufrutuário

Mandatário Titular do Direito de Uso

do Prédio descrito na ª Conservatória do Registo Predial de Amadora, sob o n.º ,

e inscrito na matriz com o n.º ,

do(a) Lote Edifício Fração Estabelecimento/ Empreendimento

Código de acesso à Certidão do Registo Predial ,

Sito(a) em: ,

Código Postal , Freguesia .

03 IDENTIFICAÇÃO DO(S) PROPRIETÁRIO(S) (a preencher no caso do requerente não ser o proprietário nem seu mandatário)

Nome/ Designação ,

Morada/ Sede ,

Código Postal , Freguesia ,

Telefone , Telemóvel ,

E-mail .

Departamento de Administração Urbanística 

A Preencher pelos serviços

00 REGISTO DE ENTRADA

U02

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual

Processo n.º
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04 ÂMBITO DA INFORMAÇÃO (ASSINALAR O TIPO DE PEDIDO PRETENDIDO)

Operação de Loteamento Obras de Urbanização Trabalhos de Remodelação de Terrenos

Construção Ampliação Reconstrução Reabilitação Conservação Demolição

Interior ,
Alteração

Exterior ,

Alteração ao uso fixado na licença de utilização ou do constante do projeto aprovado na Câmara de acordo com

para ,

Instalação de Estabelecimento de .

A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos muros de vedação;

Projeto de arquitetura e memória descritiva;

Infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais;

Estimativa de encargos urbanísticos devidos.

Opção de Procedimento:

Declaro que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior decisão favorável, no âmbito do PIP
n.º / juntando a certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória
do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial .

Amadora,        de de

Solicita que a informação prévia contemple, ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 14º, especificamente os seguintes
aspetos, em função dos elementos apresentados (1):

Programa de utilização das edificações, incluindo a área total da construção a afetar aos diversos usos e o número de
fogos e outras unidades de utilização, com identificação das áreas acessórias, técnicas e de serviço;

(1) Aplicável a operações de Loteamento em área não abrangida por Plano de Pormenor, ou a obra de construção, ampliação ou alteração em área não
abrangida por Plano de Pormenor ou Operação de Loteamento.

Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação
atual, informação prévia sobre a operação urbanística:

Pede deferimento,

Assinatura do requerente (exibição do C.C. / B.I. ou assinatura reconhecida)

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