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PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA  
(nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro,  
na atual redação) 

 
Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome________________________________________________________________________________________________________, 

NIF/ NIPC n.º _____________________, BI/CC n.º ________________________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo 

Comercial _____________________ válido até _______/_______/__________ estado civil ______________________, residente/sede 

em ________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-_______,_______________________, Telefone ___________________, Telemóvel ____________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO  

Nome ________________________________________________________________________________________________________, 

residente /sede em______________________________________________________________________________________________, 

código-postal ___________-_______,_____________________, Telefone __________________, Telemóvel, ____________________, 

E-mail_________________________________________________________________________________________________  

 

 

3. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., para o prédio inscrito na matriz predial sob o artigo ________, secção __________(só para prédios rústicos ou 

mistos), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º _____________________, sito em 

___________________________________________________________________________________________, freguesia de 

_________________________________________________________________________, do Município de Santiago do Cacém, em 

conformidade com o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), a emissão de informação prévia sobre a viabilidade para 

operação urbanística de _________________________________________________________________________________________.  

Para o efeito junta a documentação identificada na ficha de elementos instrutórios em anexo. 

 

 

4 . DESCRIÇÃO  

Informação sobre a viabilidade da operação urbanística indicada no quadro 3, com referência aos respetivos 

condicionalismos legais e regulamentares, nomeadamente relativos a infraestruturas, servidões administrativas e 

restrições de utilidade publica, índices urbanísticos, alturas da fachada, afastamentos e demais condicionantes aplicáveis à 

pretensão.   
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INFORMAÇÃO PRÉVIA  

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  ––  
  

 
(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 

 

(B) 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial (com todas as descrições e inscrições em vigor – validade 6 meses) ou 
código de acesso à certidão permanente n.º _________________________________;  
Em caso de prédios omissos a respetiva certidão negativa de registo predial acompanhada da caderneta predial onde 
constem os artigos matriciais e identificação do proprietário do prédio, bem como dos titulares de qualquer outro 
direito real sobre o mesmo  

 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial (só para pessoas coletivas) ou código de acesso à certidão permanente 
n.º _________________________________ 

 

 Caso a operação urbanística pretendida esteja abrangida por operação de loteamento identifique o 
proc.__________/________ 

 

 Zona Rural Zona Urbana  

 Extrato do PDM  com 
RAN ; REN  ouRede Natura em área  sujeita a 
servidão ou restrição de utilidade pública                              

Extrato do PDM   

Planta síntese do loteamento 
 

outras              PUSC (Santiago do Cacém)  
Extrato do PEOT (Barragem de Campilhas ou Fonte 
Cerne) 

PP Centro Histórico de Santiago do Cacém

 PP (Brescos ou Costa de Santo André) 
 

 Planta de localização (c/ delimitação da área objeto da pedido)  

 Outros (identificar)  


 

 
(A)– A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B)– A preencher pelos serviços 

 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de _____________________20_____ 

O Requerente, ________________________________________________________________________________ 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, ____________________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo – 
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt 
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