Largo do Município
4750-323 Barcelos

Ex.mo Senhor Presidente da

Câmara Municipal de Barcelos

Operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública
(Artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação)
Identificação Do Requerente
Nome/Designação:
Endereço para notificações:
Freguesia:
Código Postal:

-

Concelho:

Número de BI/CC:

NIF:

Contacto telefónico:

Fax:

Correio eletrónico:
Na qualidade de: Proprietário
Outro

Mandatário

Usufrutuário

Superficiário

Promitente comprador

(especificar)

Pretendo ser notificado dos atos procedimentais, através de correio eletrónico, nos termos do preceituado na alínea a), do
nº2, e na alínea c) do nº1, do artigo 112º, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro:

Sim |

Não

Identificação Da Pretensão
Vem por este meio requerer a V.ª Exª. a emissão de parecer prévio, relativo a:
Operações urbanísticas promovidas pelas autarquias locais e suas associações em área abrangida por PDM;
Operações urbanísticas promovidas pelo Estado relativas a equipamentos ou infraestruturas destinados à instalação
de serviços públicos ou afetos ao uso direto e imediato do público;
Obras de edificação ou demolição promovidas por institutos públicos ou entidades da Administração Pública que
tenham por atribuições específicas a salvaguarda do património cultura ou promoção e gestão do parque habitacional do
Estado e que estejam diretamente relacionadas com a prossecução destas instituições;
Obras de edificação ou demolição promovidas por entidades públicas que tenham por atribuições específicas a
administração do domínio público ferroviário ou quando realizadas na respetiva área de jurisdição e diretamente
relacionadas com a prossecução daquelas atribuições;
Obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços
públicos quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;
Operações urbanísticas promovidas por empresas públicas relativamente a parques empresariais e similares,
nomeadamente áreas de localização empresarial, zonas industriais e de logística.

Antecedentes
Processo(s):

Local Da Obra
Morada:
Freguesia:
Código Postal:

-

Registo Predial/Matricial
Área do Prédio (m2):

Matriz predial Urbana

N.º do Artigo:
Descrição Predial:

/ Rústica

ou Misto
Fração:

Freguesia:
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Documentação
A instrução do pedido deverá ser efetuada de acordo com a Norma Técnica Mod.CMB542

Pede deferimento
Barcelos,

de

de
O (A) requerente

______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.cm-barcelos.pt | email: geral@cm-barcelos.pt | Tel. 253809600 | Fax. 253821263
Mod.CMB543A

