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                MUNICÍPIO DA MURTOSA 
                Câmara Municipal 

 
 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 

 

 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – EDIFICAÇÃO (nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do RJUE) 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação............................................................................................................................................................................ 

B.I./C.C. n.º......................................... emitido por.................................... em ........./........../.......... válido até ......../........./......... 

Contribuinte n.º / Cartão Pessoa Colectiva n.º........................................... Domicílio/Sede........................................................ 

......................................................................................................................., n.º .........., Freguesia ................................................., 

Concelho ....................................................... Código Postal .................-........... Localidade ....................................................... 

Telefone n.º ............................................. Fax n.º ................................................. E-mail ................................................................. 

representado (a)  por ................................................................................................................................................na qualidade    

de ............................................................... com domicílio em ........................................................................................................ 

nº......................... Freguesia ................................................................ Concelho ............................................................................ 

Código Postal ……………….. - ………………..  Localidade ............................................................................................................ 

 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Na qualidade de................................................................1, do............................. 2 sito ................................................................., 

............................................................. n.º ............, freguesia  ...................................................., deste Concelho, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º ...................................................................., inscrito na matriz predial   rústica 

 urbana sob o art.º ………………………, da freguesia de ........................................., vem solicitar a V. Ex.ª, nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção conferida pelo DL 

n.º 26/2010, de 30 de Março, informação prévia para: 

3. TIPO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

 Construção de  ..............................................................................................................  

 Reconstrução com preservação das fachadas 

 Reconstrução sem preservação das fachadas 

 Ampliação de  ..............................................................................................................  

 Alteração de  ................................................................................................................  

 Demolição de ...............................................................................................................  

 Alteração à utilização de ...........................................................................................  

  .....................................................................................................................................  
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4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (caso o mesmo não seja o requerente) 

 Dado não ser o proprietário do prédio, informo que o mesmo pertence a........................................................................ 

..................................................................................., residente na Rua/Lugar................................................................................ 

......................................................................., da freguesia de..................................................., concelho de............................ 

.........................................., juntando para o efeito Certidão da Conservatória do Registo Predial. 

 

5. DOCUMENTOS QUE ANEXA: 

 Fotocópia do Bilhete de identidade e do N.I.F. do requerente 

 Fotocópia do Bilhete de identidade e do N.I.F. do representante (quando necessário) 

 Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito (quando necessário) 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial (quando o interessado não seja o proprietário) 

 Pareceres de entidades externas ao Município (opcional) 

 Extracto do Plano de Ordenamento de nível mais elevado (POOC) 

 Extracto das Plantas (Ordenamento, Zonamento ou Implantação – consoante a situação) e respectiva Planta de 

Condicionantes à respectiva escala 

 Planta de localização à escala de 1/2000 

 Memória Descritiva e Justificativa (para obras de demolição deverá indicar a área a demolir, descrever 

sumariamente a utilização futura do terreno e o estado de conservação do imóvel) 

 Planta de síntese do loteamento (quando existir) – (não é necessário para pedidos de alteração de utilização) 

 Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente (quando existirem 

edificações adjacentes) - (não é necessário para obras de demolição) 

 Planta do edifício ou da fracção com a identificação do respectivo prédio (para pedidos de alteração de utilização) 

 Suporte informático(nos termos do artigo 36.º do RMUE) 

Quando o pedido diga respeito a novas edificações ou a obras que impliquem aumento da área construída, devem, 

sempre que possível, constar do pedido os seguintes elementos: 

 Fotografias do local (quando existirem edificações adjacentes)/  Fotografias do imóvel (para obras de demolição) 

(As fotografias não são necessárias para os pedidos de alteração de utilização) 

 Planta de implantação à escala mínima de 1/500 (definindo a volumetria, alinhamento, cércea, implantação da 

edificação e dos muros de vedação) - (quando existirem edificações adjacentes) - (não é necessário para obras de 

demolição) 

 Localização e dimensionamento das construções anexas, incluindo alçados a uma escala de 1:500 ou superior do 

troço de rua compreendido entre as duas transversais mais próximas, para um e para outro lado, quando se trate de 

situação enquadrável na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do RJUE 

 Extracto do mapa de ruído ou de PMOT com classificação acústica da zona ou na sua ausência apresentação 

dos elementos previstos no n.º 4 do art.º 11.º do RGR (nos casos em que inclua receptores sensíveis) 

 Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente 

 Programa de utilização das edificações, incluindo a área bruta de construção a afectar aos diversos usos e o n.º 

de fogos e outras unidades de utilização 

 Infra-estruturas locais e ligação às infra-estruturas gerais 
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 Estimativa de encargos urbanísticos devidos 

Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de utilização colectiva e infra-

estruturas viárias 

 Plano de acessibilidades, nos termos da alínea e10, do n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 232/2008, de 11/03 (para 

obras de construção, alteração, reconstrução, ampliação ou de urbanização, de promoção privada, ref. a edifícios, 

estabelecimentos ou equipamentos abrangidos pelos n.os 2 e 3 do art. 2.º do DL n.º 163/2006) 

 ____________________________________________________     ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________     ____________________________________________________ 

 

PEDE DEFERIMENTO 

 

Murtosa, ............ de  .............................................. de  ................  

Assinatura ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
Conferi o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão com o n.º ........................................   válido até........../........../..........,  

Conferi a Identificação Fiscal com o nº ............................................................................................ em ........../........../.........., 

Apreciação do pedido de IP - Taxa liquidada através da guia n.º ……………. (artigo 2.º da Secção I do Capítulo II da 

Tabela de Taxas Municipais - TTM) 

O Funcionário Municipal ..................................................................................................................... em ........../........../.........., 
 
 

 Impresso apresentado pelo(a) requerente /  Impresso pago pela guia n.º ……………., em ........../........../.........., (n.º 

22 do artigo 1.º do Capítulo I da TTM) - O Funcionário Municipal ...............................................................................................  
 

 


