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REQUERIMENTO:  
 DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE: 
 
 INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO  E PLANEAMENTO 
DO TERRITÓRIO. 
 CONDIÇÕES GERAIS DAS OPERAÇÕES URBANISTICAS 
 ESTADO E/OU ANDAMENTO DO PROCESSO 
 
 

 
 
Número de Processo ___/_______/_____                                            Data de Entrada ____/_______/____ 

 
 
Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitória 
 

(nome do requerente )______________________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou colectiva) nº _________________, residente em (Rua/Avª )____________ 

________________________________________________________________ (nº) ______, (andar) ______, 

(localidade)________________________________________________, (cód.postal) __________-________, 

freguesia de _____________________________________________, com o telefone nº _______________, 

fax nº_______________, e-mail ________________________, portador do Bilhete de Identidade/cartão do 

cidadão nº________________________________ datado de ______/______/_____, emitido pelo Arquivo de 

Identificação de _______________________, vem, na qualidade de: 

 Proprietário Mandatário Usufrutuário Superficiário Outro 

(especificar)_____________________________________________________________________________ 

do prédio(s) descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Praia da Vitória, sob o nº(s) ______________ 

inscrito (s) na matriz predial sob os artigos __________________, urbana/rústica/mista (riscar o que não 

interessa) freguesia _______________________________________________________________________, 

 Terreno       Lote     Edifício     Fração (especificar) ____________________________________ 

 Estabelecimento (especificar) _____________________________________________________________ 

sito em (Rua/Avª) _________________________________________________________________________ 

(nº) ______, (localidade) ___________________________________________________________________, 

(cód.postal) ___________-_________, freguesia de _____________________________________________. 

Indicando o n.º processo / n.º registo __________/______ (caso exista) 

Vem solicitar a V. Exª., ao abrigo do Art.º 110.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, e ulteriores 

alterações, informação sobre (escolher opção): 



                                  CMPV 225/2 
 Instrumentos de desenvolvimento e planeamento territorial em vigor; 

 Condições gerais a que devem obedecer as operações urbanísticas abaixo referidas: 

 Loteamento  Obras de urbanização  Construção  Alteração  Reconstrução 

 Ampliação  Demolição  Outras (especificar _______________________________________________ 

Condições gerais a que devem obedecer a mudança de uso de ______________________________________ 

para ___________________________________________________________________________________; 

 Estado e andamento do processo nº __________/______ requerido por ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Mais declara que em relação ao presente pedido existem os seguintes antecedentes: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

O requerente declara que a informação solicitada se destina a: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pede Deferimento, 

 

 

Praia da Vitória, _____ de ______________ de 202__ 

 

O Requerente, 

 

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

 

 

 

 

 

Conferi os documentos (assinatura legível): 

Categoria: Assistente Técnico 
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Instruções 

 
Juntar : 

 Exibir Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão do Cidadão. 

 Documento comprovativo da qualidade de requerente. 

 

 

Base Legal e Regulamentar: 

• Decreto - Lei 555/99 de 16 de dezembro, e ulteriores alterações; 

 

 

Notas 

• No caso de pessoas coletivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem 

tem poderes para assinar; 

• Na qualidade de mandatário deve juntar fotocópia da procuração; 

• Na qualidade de proprietário ou superficiário deve juntar certidão da conservatória válida e quando o 

prédio estiver omisso, certidão negativa do registo predial acompanhada da fotocópia da caderneta predial 

onde constem os artigos matriciais correspondentes ao prédio. 

• No caso de co-propriedade deverá ser apresentado fotocópia do B.I. de todos os co-proprietários. Em caso 

de administração conjunta ou de empresa deverá ser apresentada fotocópia do registo comercial / pessoa 

coletiva. 

• Na qualidade de usufrutuário deve juntar fotocópia da escritura notarial; 

• As certidões emitidas pelas Conservatórias de Registo Predial têm a validade de seis meses;  

  


