Trabalhos de
remodelação de terrenos
CMPB.R.045.00
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Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

Código Postal:

BI / CC / Passaporte:

Validade:

Telefone:

NIF:

Fax:

Na qualidade de:

Proprietário(a)

Do prédio na

Rua /

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Avenida /

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Travessa

Lote n.º

Lugar:

Freguesia:

Inscrito na matriz predial sob o n.º

e descrito na Conservatória sob o n.º

/

Pretende realizar os seguintes Trabalhos de Remodelação de Terreno, ao abrigo do RJUE.
Esclarece que os Trabalhos de Remodelação de Terreno incluem:
Destruição do revestimento vegetal;
Alteração do relevo natural e das camadas de solo arável;
Derrube de árvores de alto porte ou em maciço para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários. florestais, mineiros.
No prédio descrito, com a área de

m², da qual

m² são a remodelar para o seguinte fim:

Campo de golfe;

Parque de estacionamento;

Pista de desportos motorizados;

Parque de campismo;

ETAR;

Aeródromo ou aeroporto;

Instalação desportiva;

Aterro sanitário;

.
Pelo que requer o procedimento de controlo prévio (escolher uma das opções):
O LICENCIAMENTO, ao abrigo da alínea b), do n.º 2, do artigo 4º, do RJUE;
A COMUNICAÇÃO PRÉVIA, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 4º, do RJUE, uma vez que a área de intervenção está abrangida
pelo Loteamento titulado pelo Alvará Nº
/
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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