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normas técnicasPRETENSÃO |

Tipo 2Tipo 1 Tipo 3

 Obras  de  Edificação

construção reconstrução ampliação alteração

 Agropecuárias

 Estabelecimentos Industriais 

 Estabelecimentos de comércio por grosso de géneros alimentícios de origem animal 

 Estabelecimentos Turísticos 

 Estabelecimentos de Alojamento Local 

 Estabelecimentos de Instalações Desportivas

 Obras de alteração de fachadas

 Obras de edificação de vedação e muros de suporte

 Obras de demolição

 Trabalhos de remodelação de terrrenos

 Operação de loteamento 

Obras de urbanização

  Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

*Nome

*Morada

-Código postal
*N.º Identificação B.I. / C.C Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente

Telefone Telemóvel Fax

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

E-mail

Freguesia

Fiscal

*

*Na Qualidade:  Proprietário  Usufrutuário  Locatário  Superficiário  Outro

MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA

REPRESENTANTE

Nome

NIF B.I.  / CC: Válido até:  
Na Qualidade:  Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro

/formularios/gestao_urbanistica/normas/MeraComunicaoPrevia.pdf
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DataAssinatura

  Alvará/CP de Loteamento Nº

 Outro

  Não existem antecedentes processuais no  Município de Viseu para o local em questão

 Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Construção Nº

 Registo de entrada CMV

ANTECEDENTES

 Pedido de Informação Prévia Nº

Solicita colaboração na aferição do montante correspondente às taxas devidas para autoliquidação

*Inscrição na matriz

*Freguesia

*Rua ou Lugar

*Descrição da CRP

Ao abrigo das alíneas nº4, do artº 4º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei nº136/2014, de 9 de setembro, vem apresentar a V.Exa, mera comunicação prévia, para realização da operação urbanística, 
supra identificada, no prédio a seguir identificado:
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                  normas técnicas
                

                PRETENSÃO |
 Obras  de  Edificação
construção
reconstrução
ampliação
alteração
 Agropecuárias
 Estabelecimentos Industriais 
 Estabelecimentos de comércio por grosso de géneros alimentícios de origem animal 

                
                   Estabelecimentos Turísticos 
 Estabelecimentos de Alojamento Local 
 Estabelecimentos de Instalações Desportivas
 Obras de alteração de fachadas
 Obras de edificação de vedação e muros de suporte
 Obras de demolição
 Trabalhos de remodelação de terrrenos
 Operação de loteamento 
Obras de urbanização
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Fiscal
*
*Na Qualidade:
MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA
REPRESENTANTE
Na Qualidade:
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 Registo de entrada CMV
ANTECEDENTES
Solicita colaboração na aferição do montante correspondente às taxas devidas para autoliquidação
Ao abrigo das alíneas nº4, do artº 4º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº136/2014, de 9 de setembro, vem apresentar a V.Exa, mera comunicação prévia, para realização da operação urbanística, supra identificada, no prédio a seguir identificado:
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