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PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA                                      
 

        Ex.mo Senhor: 

                                                        Presidente da Câmara Municipal de Seia 

Requerente (nome) _________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º _________________, residente em (Rua/Avª) 

_____________________________________________________ (nº/lote) ______, (andar) 

______,(localidade) _______________, (cód.postal)_________-______, Freguesia de 

______________, Concelho de ______________, com o telefone n.º __________________, 

portador do BI/CU n.º _______________datado de _____/______/_______, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de _______________, na qualidade de: _______________requer a 

V. Ex.a, em conformidade com o preceituado no Artigo 14º do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com a redacção em vigor, a apreciação do presente pedido de informação 

prévia para (tipo de construção)____________________________________no prédio 

rústico/ urbano (riscar o que não interessa) composto de ______________________, sito em 

(Rua/Avª) _________________________________________________________na 

localidade de _______________, Freguesia de _________________, concelho de Seia, 

descrita na Conservatória do Registo Predial de Seia sob o n.º ____________ e inscrito na 

matriz sob o artigo _______, o qual confronta de norte com __________________________, 

de sul com_________________________, de nascente com__________________________ 

e de poente com_____________________________________. 

Na eventualidade do requerente não ser proprietário do terreno ou seu mandatário os dados 

referentes ao proprietário são os seguintes: (nome do proprietário) ____________________ 

contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º _______________, com morada /sede na (Rua, 

Avª) ________________________________________________________________(nº/lote) 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: ________/________/______  
 Registado sob o n.º:   _________________ 

O Trabalhador, 
______________________ 
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_______ (andar) ______ (localidade) _____________(cód.postal)_________- _________, 

Freguesia de __________________, Concelho de ___________________. 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Documentos apresentar:  

Elementos constantes nos Artigo n.º 1 a n.º 6 da Portaria N.º 232/2008, de 11 de Março 

(conforme a solicitação)  

 

 

 

Pede Deferimento, 

 

 

Seia, _____ de ______________ de 20____ 

 

O Requerente, 

 

................................................. 
 


