Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
Belmonte

LICENÇA ADMINISTRATIVA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO
Nome:
Morada

n.º

C/Postal:

Tele:

B.I/C.C.

NIF:

EMAIL:

Objeto do Requerimento

Vem na qualidade de,

, requerer a V. Exa, ao abrigo do artigo 9º, conjugado com artigo 4º, nº 2, alínea

do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações, a concessão de licença, referente a:

Obras de Construção

Obras de Alteração

Obras de Ampliação

Obras de Reconstrução sem preservação de fachadas

Obras de Conservação :

Em imóvel classificado ou em vias de classificação

Em imóvel integrado em conjuntos ou sitios classificados ou em vias de classificação

Da Operação Urbanística:

A obra a realizar destina-se a

, possui uma área de implantação de

, m2 , sendo a área total de construção de

, m2 com o total de

pisos, e

fogos/ocupações.

Enquadramento legal em termos do P.D.M
O prazo necessário para a execução da obra é de

, dia /meses de acordo com a calendarização em anexo.

Estimativa orçamental

Do Prédio:
A obra em causa será executada em prédio(s), com a área total de
Predial de Belmonte sob o n.º
Sob o artigo(s)

, m2 , descrito(s) na Conservatória do Registro

, e inscrito(s) na matriz predial rústica/urbana da freguesia de
, sito em

Juntam-se em anexo ao presente requerimento todos os projetos das especialidades necessários à execução da obra.

Os projetos das especialidades e outros estudos necessários à execução das obras serão apresentados no prazo de 6 meses a contar
da notificação do ato que aprove o projeto de arquitetura, nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 20º do RJUE.

Antecedentes:

, decidida favoravelmente em

Possui Informação Prévia com o n.º

Possui Alvará/Comunicação Prévia de Loteamento n.º

Possui Licença / Certdião de Admissão de Comunicação Prévia n.º

Possui Autorização de Utilização n.º

Registo de Entrada

Informação

Entrada
Data
Processo
Funcionário
DTMPOU_4 (A) Divisão Técnica Municipal de Planeamento Obras e Urbanismo

Despacho

