
ANEXO X 
 

ENTIDADES PÚBLICAS PROMOTORAS DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Instruções de Preenchimento 
 

a) Denominação da entidade da Administração Pública promotora da 
operação urbanística; b) Localização do(s) prédio(s) objecto da operação; 

c) Identificação da freguesia; d) Identificação da Conservatória do Registo Predial; 
e) Identificação do número da descrição na Conservatória do Registo 
Predial; f) Identificação do número da matriz; 

g) Identificação do plano municipal de ordenamento do território bem 
como da respetiva unidade de execução, se houver; 

h) Se aplicável; 

 

 
 
 
 
 
Tomei conhecimento e recebi um exemplar do 

presente modelo de aviso 
O Requerente, 

  
 
Figueira da Foz, _______ de ________ de ________                                                               
 

AVISO 
 

Nos termos do nº7 do artº7º e do nº 1 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, 

torna-se público que o(a) _________________________________________________ (a), vai realizar uma operação 

urbanística no prédio sito em _________________________________ (b), na freguesia de 

_________________________________ (c), descrito na Conservatória do Registo Predial de ________________________(d) sob o 

nº_________(e), e inscrito na matriz sob o artigo _________(f), da respectiva freguesia. 
Área abrangida pelo Plano ______________________________(g) 

Operação urbanística com as seguintes características: ___________________________ 

Área do prédio a lotear _______________ (h) 

Área de Implantação _______________ (h) 

Área Total de Construção _______________ (h) 

Nºde Lotes, com a área de _______ m2 a _______ m2 (h) 

NºMáximo de Pisos acima da cota da soleira _________ (h) 

NºMáximo de Pisos abaixo da cota da soleira _________ (h) 

Nºde Fogos total ________ (h) 

Nºde Lotes para habitação ________ (h) 

Nºde Lotes para serviços ________ (h) 

Nºde Lotes para comércio ________ (h) 

Nºde Lotes para indústria ________ (h) 

Nºde Lotes para __________________ (h) 

O dirigente máximo ou presidente do orgão da entidade da Administração Pública promotora da operação 

______________________________________________ 
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