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PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
 
 
Exma. Sr.ª 
Presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal 

 
Identificação ________________________________________________________________________, 

BI / Cartão de Cidadão n.º __________________, emitido em / válido até ______________  Contribuinte 

Fiscal n.º __________________, com sede/morada em_______________________________________  

____________________________________, freguesia de ___________________________, concelho 

de __________________, código postal ________________, telefone n.º ________________, telemóvel 

____________________E-mail: __________________________________________________________ 

na qualidade de _____________________________, vem requerer a V. Exª., nos termos do artigo 14.º  

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na publicação em vigor, Informação Prévia sobre a 

viabilidade da seguinte operação urbanística: ______________________________________ no prédio 

sito em________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ . 

 

 
- Mais solicita que a informação contenha especificamente os seguintes aspetos, nos termos do nº 2 do 
artigo 14.º (*): 
 
 Volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos muros de vedação; 
 

 Projeto de arquitetura e memória descritiva; 
 

 Programa de utilização das edificações, incluindo a área total de construção a afetar aos diversos 
usos e o número de fogos e outras unidades de utilização, com identificação das áreas acessórias, 
técnicas e de serviço;  
 

 Infra-estruturas locais e ligação às infra-estruturas gerais; 
 

 Estimativa de encargos urbanísticos devidos; 
 

 Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de utilização coletiva 
e infraestruturas viárias. 
 

(*) Em função dos elementos apresentados e caso o pedido de viabilidade respeite a operação de loteamento em 

área não abrangida por plano de pormenor ou a obra de construção, ampliação ou alteração em área não abrangida 
por plano de pormenor ou operação de loteamento.  

 
 

Junta os elementos assinalados em folha de instrução anexa. 
 

Pede deferimento, 

 

Assinatura _____________________________________________________________   
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Observações: 

 

    O pedido encontra-se suficientemente instruído para prosseguir a sua apreciação. 

 

  O/A requerente foi informado/a de que o processo não se encontra suficientemente instruído tendo, 

no entanto, procedido à entrega do pedido. 

 

 

Assinatura _____________________________________________________ 
 
Data: ______/________/___________. 
 

 

 

PROTEÇÃO DE DADOS  

 
 – Autorizo o Município de Setúbal a utilizar os dados fornecidos no presente requerimento no âmbito 

do processo a que se destina, bem como os contatos pessoais para comunicação no âmbito deste e de 
outros processos. 

 
 
NOTAS: 

 
● Para efeitos do disposto nos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na publicação em vigor, os 
elementos necessários à instrução do pedido são entregues em formato digital. 
● O requerimento deve ser autenticado através de assinatura digital do requerente. Caso este não 
possua meios para autenticar digitalmente este documento, deverá efetuar a assinatura em papel, 
digitalizar o formulário e inseri-lo no CD/PEN/DVD. 
● Em caso de instrução deficiente do pedido o interessado será de imediato informado pela CMS para a 
apresentação dos elementos em falta e pagamento da taxa de aperfeiçoamento, nos termos do n.º 3 do 
artigo 11.º do RJUE e Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal, em vigor.  
● Caso o comunicante/requerente seja uma pessoa coletiva deverá apresentar documento comprovativo 
de que o subscritor do pedido possui poderes para o representar. 
● A pretensão está sujeita ao pagamento das taxas aplicáveis, de acordo com o Regulamento de Taxas 
e Outras Receitas do Município de Setúbal em vigor. 
 

 


