MOD-O-15

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO: LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DE TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome

Individual/Designação

Domicílio/sede

da

Firma

_______________________________________________________________,

______________________________________________________________________________________________,

Código Postal _______ – _______

______________________________

BI n.º __________________ emitido em ____ / ____ / _____ Arquivo ___________________________
N.º Contribuinte _________________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Na qualidade de: Proprietário

Compropietário

outro

_______________________________________

Representada por ____________________________________________________________________ B.I. n.º _________________
Emitido em ____ / ____ / _____ no Arquivo de Identificação ____________________________

2. PEDIDO
Na qualidade de:

Proprietário

Usufrutuário

Superficiário

Mandatário

________________

Do(s) Prédio(s) descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Oleiros, sob o(s) n.º______________________________ e
inscrito ou participado na matriz com o n.º _______________________________________________________________ .
Sito em: ____________________________________________________________________________________________
Freguesia: _________________________________, deste concelho.
Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do artigo 9 º e nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, o licenciamento da obra de:
Vem requerer a V. Exa., ao abrigo e do artigo 9º e nº 3 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, a autorização para realizar:
(Assinale com um X a classificação da operação urbanística e o tipo de execução)
Operação de Loteamento

Obras de Urbanização

Trabalhos de Remodelação de Terrenos

cuja execução será:
Normal

Faseada

Ao abrigo do artigo 56.º Decreto-Lei n.º 555/95, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06.
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3. Complementarmente ao pedido de licenciamento ou autorização (Assinale com X o pretendido)
Refere que existe para o local informação prévia homologada favoravelmente em ___/______/______, através do
processo n.º ____________________________.
Refere que existe para o local operação de loteamento deferida em ______/______/______, através do processo n.º
____________________________.
Solicita que todas as notificações referentes ao processo de licenciamento ou autorização da operação
urbanística sejam dirigidas a:
Nome/Designação: ___________________________________________________________________________________
Domicílio/Sede: ______________________________________________________________________________________
Freguesia: _____________________ Código Postal: ________________________ N.º Telefone: ____________________ Nº Telefax:
____________________ E-mail: ___________________________________________________

4. ANEXOS
Certidão da Conservatória do Registo Predial válida
Termo de responsabilidade do Técnico (Acompanhado de certidão da respectiva associação profissional)
Planta de localização
Estimativa do custo total dos trabalhos
Calendarização de execução dos trabalhos
Projecto de execução dos trabalhos, composto por:
- Levantamentos
- Memória descritiva
- Peças desenhadas
Fotografias Actualizadas
Duplicado do projecto acompanhado por:
- Ficha com elementos estatísticos do INE devidamente preenchida
Fotocópia do Bilhete de Identidade
Fotocópia do Contribuinte
Outros _________________________________________________________________________________________

Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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