
Warning: This form is not supported with the current version of Acrobat or Adobe Reader.

Upgrade to the latest version for full support.


C:\Users\vgomes\Desktop\apce.jpg
_______________________COMUNICAÇÃO PRÉVIA - OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA | Praça do Município, n.º 522 | 4815 - 013 Vizela | TEL./FAX 253 489 630/649 | EMAIL: dgu@cm-vizela.pt | www.cm-vizela.pt | 543.0 | pág.
 / 
VizelaCâmara Municipal
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vizela
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
O Requerente
DATA E ASSINATURA
Pede Deferimento
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;
PRETENSÃO
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 35 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, admissão da comunicação prévia para realizar operações de loteamento.
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
A(S) OPERAÇÃO(ÕES) URBANÍSTICA(S) ENQUADRA(M)-SE EM PRÉDIO ABRANGIDO POR:
Informação Prévia Favorável
Plano de Pormenor
Loteamento
Zona Urbana Consolidada 2)
2) Nos termos definidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º e conforme definição constante da alínea o) do artigo 2.º do RJUE.
Pretende fasear a obra:
Não
Sim N.º de Fases
-
Solicito que as notificações e comunicações a realizar no âmbito do presente procedimento administrativo e previstas na RJUE me sejam
efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão eletrónica de dados, como decorre do disposto no art.º 121º do RJUE,
e que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/à        técnico/a autor/a do projeto       outro.
Nome:                                                                                                                               correio eletrónico:
NOTIFICAÇÃO ELETRÓNICA
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