PEDIDO DE LICENCIAMENTO

Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de

DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO

CALHETA DE SÃO JORGE

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:

NIF:

Nº BI:

1

Validade

Arquivo:

Nº Passaporte:

Morada:

Nº:

-

Código Postal:

Localidade:
Concelho:

/

Telefones:

País:

/

Fax::

Endereço de correio eletrónico:
Qualidade:

1.proprietário

2.usufrutuário

3.mandatário

4.superficiário

5.promitente comprador

6.outro

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR
Nome:

NIF:

Nº BI:

1

Validade

Arquivo:

Nº Passaporte:

Morada:

Nº:

-

Código Postal:

Localidade:
Concelho:

/

Telefones:

País:

/

Fax::

Endereço de correio eletrónico:
Qualidade:

1.proprietário

2.usufrutuário

3.mandatário

4.superficiário

5.promitente comprador

6.outro

ASSUNTO
Requer a Vª Exª a apreciação do presente pedido de (escolha opção):
Autorização de obras demolição:
Licenciamento de obras de demolição, pelo facto do imóvel:
Ser classificado

Estar em vias de classificação

Estar situado em zona de protecção de edifício classificado
Estar situado em zona de protecção de edifício em vias de classificação
Estar situado em zona sujeita a servidão ou restrição de utilidade pública
É ainda solicitada Notificação relativa às entidades que, nos termos da lei, devam emitir parecer no âmbito da operação
urbanística pretendida;
Localização da Obra: (Rua, Avª)
(lote/nº)

descrito na

(localidade)

Predial de

, sob o nº(s)

livro(s) nº(s)

a folhas

Antecedentes:

, registado no

da freguesia de

A solicitação de Direita à Informação
nº

ª Conservatória do Registo

inscrito(s) na matriz com o nº

/

1

de

A Informação Prévia sobre as Obras de Demolição

/

1

de

nº

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento e anexos
correspondem à verdade.
Espera deferimento
Assinatura

reconhecida

ou

CALHETA DE SÃO JORGE,

de

de

Pago pela SC-4 nº_______

comprovada mediante a exibição do
documento de identificação.
Rubrica do trabalhador:
__________________________

Em____/_____/_________

O requerente, _______________________________________________

INSTRUÇÕES
JUNTAR



Exibir Bilhete de identidade;
Exibir cartão de contribuinte.

NOTAS




No caso de pessoas coletivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem tem poderes
para assinar e o cartão de identificação de pessoa coletiva:
Na qualidade de procurador deve juntar fotocópia da procuração;
Na qualidade de proprietário ou superficiário deve juntar certidão da conservatória válida e quando o prédio estiver
omisso, certidão negativa do registo predial acompanhada da fotocópia da caderneta predial onde constem os artigos
matriciais correspondentes ao prédio.

BASE LEGAL:

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO

REGº Nº _________

ASSUNTO: PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO
Assinatura do Funcionário: ____________________________________________________
Município da Calheta
Categoria: ____________________________________________ Data: _____/_____/_____

