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VizelaCâmara Municipal
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vizela
-
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
PRETENSÃO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1) Proprietária/o, arrendatária/o, usufrutuária/o, locatária/o, mandatária/o ou outra/o titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística;
2) Rústica / urbana.
O Requerente
DATA E ASSINATURA
Pede Deferimento
ANTECEDENTES
Processo n.º
Alvará de Loteamento n.º
Alvará de utilização n.º
Em nome de
requerer nos termo do n.º 1  do artº 14 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de
No(s) prédio(s) sito(s) em
inscrito(s) na matriz predial sob o(s) art.o(s) número(s) 
n.º
descrito(s) na Conservatória do Registo Predial sob o(s) art.o(s) 
número(s)
e as seguintes confrontações:
Norte
Sul
Nascente
Poente
dezembro, na sua atual redação, informação prévia para realizar obras de urbanização.
da freguesia de
Vem, na qualidade de1)  
PARA USO PREDOMINANTE DE:
Habitação Unifamiliar
Habitação Multifamiliar
Comércio/Serviços
Indústria/Armazém
Emp. Turístico
Outros
com área total de
m²
Pretende efetuar destaque de parcela:
Não
Sim
ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
Extrato das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente.
Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação dos planos municipais de ordenamento do território vigentes, das
plantas de condicionantes, da planta síntese de loteamento se existir, e planta à escala 1/2000 ou superior, com o terreno objeto da
intervenção corretamente delimitado.
DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA QUALIDADE DE TITULAR DE QUALQUER DIREITO QUE CONFIRA A FACULDADE DE REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO:
Cópia simples da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou prédios
 abrangidas, quando o interessado não seja o proprietário do(s) prédio(s) ou código das certidões permanentes (a validade das certidões
extraídas a partir de 21 de julho de 2008, é de um ano);
Memória Descritiva:
 Explicando as obras, designadamente arruamentos, redes de abastecimento de águas, se saneamento, de gás, de eletricidade, de
 telecomunicações e de arranjos exteriores;
Peças desenhadas, contendo os seguintes elementos:
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (válida por 1 ano desde a emissão), caso o requerente seja uma pessoa coletiva ou código
da certidão comercial permanente;
OUTROS ELEMENTOS QUE O REQUERENTE PRETENDA APRESENTAR
* Planta de localização e enquadramento à escala 1/10000, assinalando devidamente os limites da área objecto da operação;
* Planta da situação existente, correspondente ao estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com a dimensão adequada à
avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos elementos ou valores naturais e construídos, servidões
administrativas e restrições de utilidade pública, incluindo os solos abrangidos pelos regimes da RAN e da REN e ainda as infra-estruturas
existentes, bem como a delimitação do terreno objeto da pretensão (escala 1/1000 ou superior);
Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica adequada á situação atual e á
 decorrente da execução da operação urbanística, conforme previsto no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
 janeiro.
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