
 
 
 
 
 

V.S.F.F. 
Modelo OP-A10.03 
 

ENTRADA Nº  _______________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  
Nº FOLHAS  ________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SIMPLES 
 
 
Exmo. Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 
 

Requerente 

 _____________________________________________________________________________________   

portador do BI  ____________, NIF  ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________  

Residência/Sede  _______________________________________________________________________  

Código Postal ________-______ ___________________________________________________________  

Endereço Electrónico  ____________________________________________________________________  

na qualidade de 1  _______________________________________________________________________  

vem solicitar a V. Ex.ª, ao abrigo do nº 1 do Art.º 110º do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

em vigor, informação sobre os instrumentos de planeamento em vigor e demais condições gerais a que 

devem obedecer as operações urbanísticas2  _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

que pretende realizar no prédio abaixo descrito, o qual é propriedade3 de  __________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Prédio 

� Urbano � Misto � Rústico � Lote nº _______  

inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº ________________. Com a área de ____________ m2,  

sito em  ________________________________________________________________________________  

correspondente ao Art.º nº __________ da Secção _________ da freguesia de  ______________________  

 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº __________. 

 
 

Pede Deferimento, 

Albufeira, _____ de _________________ de 20___ 
 

O Requerente 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 Identificar a operação urbanística de acordo com o art.º 2º do R.J.U.E. 
3 Nome do proprietário. 

GUIA Nº  __________________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  



 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se 
encontram em condições de aceitação. 
 
_____/____/______ O Funcionário______________________ 

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 
 

 
____/____/______ O Requerente _______________________ 

Resoluções 

 
 

 

Elementos a apresentar: 
• Planta de localização à escala 1/25.000 
• Planta de localização à escala 1/2.000 
• Outros elementos que o requerente considere relevantes 
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