Reapreciação do pedido
de licenciamento
CMPB.R.036.00

Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770
www.cmpb.pt | e-mail: geral@cmpb.pt

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

BI / CC / Passaporte:
Telefone:
Na qualidade de:

Código Postal:
Validade:

Fax:
Proprietário(a)

NIF:

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Na sequência de audiência prévia de indeferimento (*1), no Proc.ª GSP:

/ N.º

Outra qualidade:

/ Ano

,

Requer a REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LICENCIAMENTO, ao abrigo do n.º 1, do artigo 25º, do RJUE, uma vez que se compromete a:
•Realizar os trabalhos necessários;
•Assumir os encargos inerentes à sua execução;
•Assumir os encargos de funcionamento das infra-estruturas por um período mínimo de 10 anos.
Elementos apresentados:

(*1) – Para indeferimentos com os fundamentos referidos:
Na alínea b) do n.º2 do artigo 24º - “A operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes ou implicar,
para o município, a construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de serviços por este não previstos, designadamente quanto a arruamentos e redes
de abastecimento de água, de energia elétrica ou de saneamento.”
No n.º5 do artigo 24º - “O pedido de licenciamento das obras referidas na alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º deve ser indeferido na ausência de arruamentos ou de infra-estruturas de
abastecimento de água e saneamento ou se a obra projetada constituir, comprovadamente, uma sobrecarga.

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