LICENÇA ADMINISTRATIVA DE TRABALHOS DE
REMODELAÇÃO DE TERRENO
Reg. de entrada
Registo nº _________ / __________
P.O. SPO nº _______ / __________
Data: ______ / ______ / ______
Pago por guia nº ________
Livro: __________________

Registado por: ______________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:
Estado:

Contribuinte nº:

BI/ CC:

Morada:
Código Postal:

Freguesia:
-

Concelho:

Tel./Tlm

Email:
Na Qualidade de:

Proprietário

Procurador

OBJETO DO PRÉDIO
Prédio sito em:

Freguesia:

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Bispo
Área :
sob nº:

m2

Inscrito na Matriz Predial urbana/ rustica sob o nº:

m2

Área :

Vem requerer a V. Exa., de acordo com a alínea b) do nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 555/99
de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 26/2010 de 30 de março,
Licença Administrativa para a realização de trabalhos de remodelação de terrenos.
ANTECEDENTES DO PROCESSO
Informação Prévia nº: _______ / __________
Processo de Obras/Loteamento: _______ / __________
Em nome de:
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS (artigo 16º da Portaria nº 232/2008 de 11 de março)
– Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a
faculdade de realização da operação;
– Certidão de descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e
processamento dos serviços do Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação
que lhes diz respeito e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.
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– Extratos das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação e das respetivas
plantas de condicionantes, quando exista plano municipal de ordenamento do território, e
respetivas plantas de condicionantes e planta à escala de 1:2500 ou superior, com a indicação
precisa do local onde se pretende executar os trabalhos;
– Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano diretor
municipal ou à escala de 1:25 000, quando este não existir, assinalando devidamente os limites da
área objeto da operação;
– Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente;
– Projeto de execução dos trabalhos;
– Memória descritiva e justificativa esclarecendo devidamente a pretensão;
– Estimativa do custo total dos trabalhos;
– Calendarização da execução dos trabalhos;
– Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de
informação prévia, quando esta existir e estiver em vigor;
– Projetos da engenharia de especialidades necessários à execução dos trabalhos;
– Cd com todas as peças entregues
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
endereço eletrónico
Email:
ASSINATURA
Pede deferimento
Vila do Bispo, ______ de ________________ de ________
_______________________________________________

VERIFICAÇÃO
Conferi e confirmo o recebimento dos documentos referidos no requerimento supra:
Em ____ / ____ / ______

O Funcionário ___________________________

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do
Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes diz respeito e solicitar por escrito a sua actualização ou
correcção.
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