Município de Gouveia
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Guardar

Imprimir

Limpar

Registo nº ___________/______
Data: ____/____/_______
O Funcionário
____________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

Remodelação de Terrenos

ASSUNTO: Remodelação de Terrenos

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Designação:
Domicilio/Sede:
Freguesia:
Contacto preferencial:

Código Postal:

-

Segundo contacto:

Concelho:
Fax:

Email:
Cartão do Cidadão

Bilhete de Identidade

N.º
(aaaa/mm/dd)

Válido até:

N.º de Contribuinte:
Local

Domicilio/Sede:
Freguesia:

Código Postal:

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Gouveia sob o n.º:

inscrito na Matriz Predial sob o nº:

o qual confronta de norte com:
de sul com
de nascente com
de poente com

Objecto do Pedido
Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo da legislação em vigor, a licença administrativa para a realização da operação
urbanística a seguir identificada, juntando os respectivos elementos instrutórios.
Obs.

Data:

Mod. 138/1

(aaaa/mm/dd)

Pede Deferimento
O(A) Requerente
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Remodelação de Terrenos

Documentos a apresentar:
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação;
Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;
Índice de peças escritas e desenhadas, nos termos do art.º 12.º do RMUE;
Planta à escala 1:2 500 ou superior, com a indicação precisa do local objecto da pretensão;
Extracto das plantas de ordenamento, para aglomerados com perímetro urbano publicado ou RAN e REN para o restante
concelho, de implantação e das respectivas plantas de condicionantes, 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 director municipal, assinalando devidamente
os limites da área objecto da operação;
Projecto de execução dos trabalhos;
Memória descritiva e justificativa esclarecendo devidamente a pretensão;
- Duas fotografias a cores, elucidativas do local objecto da pretensão e da área envolvente, tiradas de pontos de observação
diferentes.
Estimativa do custo total dos trabalhos, conforme 46.º do RMUE;
Calendarização de execução dos trabalhos;
Termos de responsabilidade subscrito pelos autores dos projectos quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares
aplicáveis;
Ficha técnica com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à operação urbanística a realizar
( INE – Q2 );

Nota: O requerente tomou conhecimento
dos elementos em falta
Data ____/______/___________
Assinatura __________________________________
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