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                 MUNICÍPIO DA MURTOSA 
                 Câmara Municipal 

 
 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 

 
 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – URBANIZAÇÃO (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 (s) prédio (s)............................. sito (s)................................................................., 

.............................................................................., freguesia  ...................................................., deste Concelho, descrito(s) na 

Conservatória do Registo Predial sob o(s) 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 

 Operação de loteamento 

 Obras de urbanização 

 Trabalhos de remodelação dos terrenos 
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4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (caso o mesmo não seja o requerente): 

 Dado não ser o proprietário do(s) prédio(s), informo que o mesmo pertence 

a........................................................................ ..................................................................................., residente na 

Rua/Lugar........................................................................................................................................................., da freguesia 

de..................................................., concelho de......................................................................., juntando para o efeito 

certidão(ões) 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(ões) da Conservatória do Registo Predial 

 Pareceres de Entidades externas ao Município (opcional) 

 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 

 Fotografias (formato 15 x 20) 

  Memória Descritiva e Justificativa 

  Quadro resumo de áreas e quantidades (índices de construção, parâmetros, número de pisos...) (para operações 

de loteamento) 

 Planta da situação existente à escala mínima de 1/2000 

 Planta de síntese à escala mínima de 1/1000 (proposta) (para operações de loteamento) 

  Estudo que demonstre a conformidade com o R. G. Ruído, contendo informação acústica adequada relativa à 

situação actual e à decorrente da execução da operação de loteamento ou os elementos previstos no n.º 4 do 

artigo 11.º do DL n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (nas situações em que haja ausência de classificação acústica) 

 Planta da situação existente à escala de 1/1000 ou superior (nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 1.º da 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março) (para operações de loteamento) 

 Planta à escala de 1/1000 ou superior, contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, da 

volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos muros de vedação (para operações de 

loteamento) 

 Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente (para operações de 

loteamento) 

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

número de fogos e outras unidades de utilização (poderá ser incluída na planta à escala de 1/1000 ou superior) 

(para operações de loteamento) 

 Levantamento das infra-estruturas locais e ligação às infra-estruturas gerais (para operações de loteamento) 

 Estimativa de encargos urbanísticos devidos (para operações de loteamento) 
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 Planta das áreas de cedências, espaços verdes, equipamentos acompanhada com quadro indicando as 

respectivas áreas (para operações de loteamento) 

 Plano de acessibilidades, nos termos do artigo 3.º do DL n.º 163/2006, de 8 de Agosto (para operações de 

loteamento) 

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

 _______________________________________________            _______________________________________________ 

 

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

 


