REQUERIMENTO

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do MA. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do MA, a sua actualização ou correcção.

Comunicação Prévia

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Amares
Requerente:______________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________________
Código Postal: _ ____ - _______

Freguesia: __________________ Concelho: ___________________

BI/C.Cidadão n.º __________________________ Identificação Fiscal de Contribuinte n.º_____________
Telf.:________________

Telm: _____________________

Fax: ______________________

Correio Electrónico: _______________________________________________________________________
Na qualidade de � Proprietário � Arrendatário � Usufrutuário � Locatário � Outra _______________
Localização/Descrição do Prédio
Descrito na Conservatória do Registo Predial de ________________ sob o n.º:__________________
Inscrito na matriz com o n.º do artigo:______________________
Sito em:__________________________________________________________________________________
Freguesia:_________________________________________________ Código Postal: __________-_______
Vem comunicar a V.ª Ex.ª nos termos do Art.º 35º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, a obra de _____________________
__________________________________________________________________________________________
juntando para o efeito os elementos instrutórios fixados pela portaria n.º 232/08, de 11 de Março, termos
de responsabilidade nos termos do Art.º 10º e das especificações a que se refere o Art.º 77º.

Para o efeito, anexa os seguintes elementos necessários para análise:
  Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação;
  Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio
ou prédios abrangidos

  Extractos das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação do plano municipal de ordenamento do território
vigente e das respectivas plantas de condicionantes e planta de síntese da operação de loteamento, quando exista, bem como
planta à escala de 1:2500, ou superior, com a indicação precisa do local onde se pretende executar a operação;

  Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano director municipal ou à escala de
1:25000, ou superior, quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objecto da operação;

  Extractos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente, quando exigível;
 Memória descritiva e justificativa esclarecendo devidamente a pretensão, quando exigível;
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  Projecto da operação, quando exigível;
  Estimativa do custo total da operação, quando exigível;
  Calendarização da execução da operação, quando exigível;
 Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta existir
 e estiver em vigor
  Projectos da engenharia de especialidades necessários à execução da operação, quando aplicável;
  Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projectos e coordenador do projecto quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Pede deferimento,
Amares, ………….. de……………..… de ………….
O Requerente,
__________________________________
B.I./CC

válido até

Dados a preencher pelo signatário, nos termos do DL 250/96, de 24 de
Dezembro

Acto pago ao município, nos termos da
tabela de taxas e licenças em vigor,
através da
Guia de Receita n.º

PRESIDÊNCIA
Resolução:

__________________________
emitida em
_____/_____/________
O funcionário

____________________________
Informação do serviços:

Data: ______/______/_______
Nome: ___________________
Serviço: __________________
Data: _____/_____/______
Rubrica:
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