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Do  prédio /  fração sito na   Rua /  Av.ª /  Tra.ª 

Lote n.º   lugar:  Freguesia 

Inscrito na matriz predial sob o n.º  e descrito na Conservatória sob o n.º  / ,

Requer a V. Exa. a emissão de certidão comprovativa do reconhecimento do interesse municipal da seguinte operação urbanística, a 
realizar no prédio acima descrito:

 Instalação ou construção de unidade industrial isolada (*1);

 Instalação ou construção de equipamento ou outra edificação para a resolução de carências coletivas (*1);

 Instalação ou construção de instalações recreativas, turísticas e hoteleiras (*1);

 Outro motivo 

Já existe processo relacionado com o pedido?  Não;  Sim - Class. GSP:  / N.º  / Ano 

Elementos obrigatórios:
 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação;
 Certidão de valor informativo da conservatória do registo predial, emitida há menos de um ano; 
 Extratos autenticados pela CMPB das plantas de zonamento, ordenamento e/ou implantação dos planos municipais de ordenamento do 

território vigentes e das respetivas plantas de condicionantes, com a área objeto da pretensão devidamente assinalada (*2);
 Planta autenticada pela CMPB de localização e enquadramento, assinalando os limites da área objeto da operação (*2);
 Relatório descritivo e justificativo da proposta, visando o reconhecimento do interesse municipal pela Câmara;
 Outro 

(*1) - Para efeitos de aprovação de projeto com no regulamento do Plano Diretor Municipal.
(*2) – Dispensáveis caso estes elementos já constem de pedido de aprovação de projeto de arquitetura, previamente apresentado.     

  Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Ato pago ao município, nos termos da 
tabela de taxas e licenças em vigor, 

através da
Guia de Receita n.º

emitida em

 /  / 

Pede deferimento,

Ponte da Barca,   de  de 
O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

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

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por 

sua insistência, foi aceite.

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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