REQ. 34

TAXA: ___________________
Pago pela guia n.º _________
Em ______/______/_________
O Funcionário
_________________________

Registo de Entrada
Entrada ______/_____/ 20____
N.º _________Código_______
Proc. ____________________
O Func. __________________

Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

ASSUNTO: Pedido de informação (alínea a) do nº 1 do art. 110º do RJUE)
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Freguesia: __________________ Código Postal: _________________ Localidade: _________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ Correio electrónico: __________________________
a) BI nº __________________ Emitido em ___ /___ /_____ Contribuinte nº ________________________
b) Pessoa Colectiva nº _______________ Conservatória do Registo Comercial _____________________
a) A preencher por pessoa singular

b) A preencher por pessoa colectiva

LOCAL DO PRÉDIO
Localização: __________________________________________________________________________
Com a área de _____________ descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº _______________
Inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) _____________________ Freguesia __________________________
Em caso de lote, Lote nº _____________ inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº ______________

PEDIDO
Vem requerer na qualidade de (proprietário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário, titular do
direito de uso e habitação, outros) _______________________ :
Informação sobre os instrumentos de desenvolvimento e planeamento territorial em vigor que incidem
no prédio anteriormente indicado, em conformidade com o disposto na alínea a) do artigo 110º do RJUE,
assim
como
a
indicação
de
informação
acerca
da
viabilidade
relativa
a
_______________________________ (loteamento, obras de urbanização, construção de edificação, de
demolição, de alteração de utilização, outras operações urbanísticas) para o local.
Para efeitos de apresentação para Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, a certificação da
__________________________ (viabilidade urbanística, área de implantação, área bruta de construção,
outra), do prédio indicado.

ELEMENTOS A ENTREGAR:

 Planta de localização;
 Cópia da Certidão do registo predial;
 Outros ______________________________________________________________________________________

O Requerente
Vila Real de Santo António _____/_____/_________

_____________________________________

O GESTOR DE PROCEDIMENTO
Nome _________________________________________ Categoria _____________________________
De ____/____/______ a ____/____/_____
Substituído por:
Nome _________________________________ Categoria _____________________________________
De ____/____/_____ a ____/____/______

