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ENTRADA Nº.
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PROCESSO
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DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO URBANA
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DE OUTRAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
(Conforme o Art.º 6º da Portaria 232/2008)

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro
NOME
MORADA
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

CONCELHO

TELEFONE

FAX

E-MAIL

B.I. / N.º ID CIVIL

TELEM.
C.A.E.

DATA VALIDADE

N.º DE CONTRIBUINTE

Objecto do Requerimento

Vem por este meio requerer a V. Ex.ª:

O REQUERENTE,

Miranda do Douro _____/_____/________

PO.01-IM.1.06.00

Documentos Anexos



Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização de
operação;



Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão e indicando a área objecto do pedido;



Planta à escala de 1:2500 ou superior e, quando exista plano municipal de ordenamento do território, extractos
das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação e das respectivas plantas de condicionantes, bem
como da planta síntese do loteamento quando exista, com a indicação precisa do local onde se situa o edifício
objecto do pedido;



Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano director municipal ou à
escala de 1:25 000 quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objecto da operação;



Extractos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente;



Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica
adequada relativa à situação actual e à decorrente da execução da operação urbanística.



Quando se trate de trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por plano municipal de
ordenamento do território, o pedido deve ainda ser instruído com os seguintes elementos:
o
o

Extracto da carta da Reserva Agrícola Nacional abrangendo os solos que se pretendem utilizar ou,
quando esta não exista, parecer sobre a capacidade de uso, emitido pelos serviços competentes para o
efeito;
Extracto da carta da Reserva Ecológica Nacional com a delimitação da área objecto da pretensão ou,
quando esta não existir, parecer emitido pelos serviços competentes.
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