modelo

Município de Trancoso
Praça do Município
6420-107 Trancoso

EXMº SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TRANCOSO

Assunto: Informação Prévia

(IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE)
(Nome)

______________________________________________________________________________________

residente/ com sede _____________________________________________________________________, código
postal ________-________ _____________________, freguesia de ___________________________________
___________________________concelho

de

________________________________________,

contribuinte

fiscal nº. ______________________, com o cartão de cidadão/BI nº. ________________________, válido até
_______/______/______, venho na qualidade de

(1)

________________________________, requerer em

conformidade com o artº 14 e seguintes do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro e seguintes com as ulteriores
____ de ________________
de 20___abaixo identificada, juntando
alterações, informação prévia Trancoso,
para a realização
da operação urbanística
para cada tipo de pedido,
os elementos constantes na secção II da Portaria 113/2015 de 22 de abril:
____________________________________________________________
(Assinatura)

□ Obras de construção; □ Obras de reconstrução; □ Obras de alteração; □ Obras de ampliação;
(1) Proprietário; mandatário; usufrutuário; locatário; superficiário; outro
□ Obras de demolição; □ Autorização de alteração da utilização; □ Operação de loteamento;
□ Outras operações urbanísticas; □ Obras de urbanização; □ Outro __________________________________
Uso a que se destina a edificação: □ Habitação; □ Comércio; □ Equipamento; □ Serviço □ Industria
□ Outro ___________________________________________________.
O prédio em causa situa-se no lugar de _________________________________________________, freguesia de
_________________________________________________________________________,

deste

concelho,

encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob o nº ________/______________ e
inscrito sob o artº nº _______.
A Preencher quando o requerente não for o proprietário do prédio:
Este

prédio

é

pertença

do

sr.(ª)

__________________________________________________________,

residente em __________________________________________________________________________, código
postal _______-_____ ___________________, freguesia de _________________________________________,
_____________________concelho de _______________________________________________.

□ Junto os elementos instrutórios constantes no anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22 abril.
□ SUPORTE INFORMÁTICO

Contacto: ________________________

Pede deferimento,
Trancoso, _______ de ___________________ de ________
_____________________________________________________
(Assinatura)
(1) Proprietário, mandatário, usufrutuário, locatário, etc,….

O Presidente da Câmara

Data ___/___/____
REQ-SOP-034-Informação prévia - 04

Despacho :

 Deferido /  Indeferido

