Informação Prévia
Urb1806. Informação Prévia Obras de Urbanização - Art.º 14º nº 2

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Loures
Identificação do(a) requerente
Nome/Designação
Nº CC / BI

Nº Contribuinte

Morada/Sede
Código Postal

-

Tel.

e-mail

Qualidade

1

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail [ ]

Nos termos do disposto no nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redação vigente, Informação
Prévia sobre a operação urbanística relativa a Obras de Urbanização nomeadamente:
[ ] Volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos muros
[ ] Projeto de arquitetura e memória descritiva
[ ] Programa de utilização das edificações, incluindo a área total de construção a afetar aos diversos usos, número de
fogos e outras unidades de utilização, com identificação das áreas acessórias, técnicas e de serviço
[ ] Infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais
[ ] Estimativa de encargos urbanísticos devidos
[ ] Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas
viárias
Notas:
1 Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar)

Local de Intervenção
Freguesia
Localidade
Morada/Sede
Código Postal

Loures, ______________________________
O Requerente _______________________________________________________________________

Morada: Praça da Liberdade | 2674-501 Loures

NIF: 501 294 996

Tel.: 211 150 100

e-mail: geral@cm-loures.pt

Pretendo receber correspondência/notificações numa morada diferente da constante na identificação do(a) requerente [ ]

Nome/Designação
Morada/Sede
Código Postal

-

Tel.

e-mail

Aplicação de Taxas
O presente requerimento está sujeito ao pagamento da taxa prevista nos artigos 44º e 45º alínea b) do Regulamento de Taxas do
Município de Loures.

Por favor indique a Área Bruta de Construção: __________________________________________
O não pagamento da taxa implica a extinção do pedido.

O pagamento das taxas é efetuado por:
Pagamento eletrónico, de acordo com a referência Multibanco facultada para o efeito.
Pagamento por cheque
Pagamento nos Serviços
Caso seja entidade isenta ou com direito a redução de taxas, deve indicar corretamente a situação a que se aplica:
De acordo com a deliberação municipal nº ___________ de ______/______/_________, beneficio do direito à isenção/redução
de taxas

Morada: Praça da Liberdade | 2674-501 Loures

NIF: 501 294 996

Tel.: 211 150 100

e-mail: geral@cm-loures.pt

