Operação de urbanização
GPPDE-SGU.03.9

Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770
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Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

BI / CC / Passaporte:

Código Postal:
Validade:

Telefone:

NIF:

Fax:

Na qualidade de:

Proprietário(a)

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Requer a aprovação dos PROJETOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, no âmbito de:
1. Licenciamento de Loteamento constante do Processo – Classificação GSP:
notificação foi efetuada através de:
Ofício com referência

/

, datado de

/ N.º

/

/ Ano

/

já aprovado, cuja

;

Presencial, com registo no processo em como tomou conhecimento, datado e assinado.
2. Obras não integradas em operação de loteamento:
2.1 Área de intervenção (indicar por ordem decrescente de representatividade)
Nome / Lugar:

Freguesia:

Prédio inscrito na matriz predial sob o n.º

e descrito na Conservatória sob o n.º

Nome / Lugar:

/
Freguesia:

Prédio inscrito na matriz predial sob o n.º

e descrito na Conservatória sob o n.º

Nome / Lugar:

/
Freguesia:

Prédio inscrito na matriz predial sob o n.º
3. Execução por fases?*

Não /

e descrito na Conservatória sob o n.º

/

Sim

Já foi admitida previamente no âmbito do Processo

, pelo que o presente pedido reporta-se à FASE n.º

Solicita em simultâneo o faseamento das obras de urbanização em
nos elementos em anexo, incluindo orçamentos autónomos.

;

fases, cujos trabalhos se encontram claramente identificados

Mais se informa que se propõe requerer o licenciamento das restantes fases no prazo de:
Fase 2

meses; Fase 3

meses; Fase 4

meses; Fase 5

meses; Fase 6

meses.

Para o efeito, anexa os elementos conforme anexo I, ponto 14 ou anexo IV, ponto 20 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril.
* Cada fase deve ter coerência interna e corresponder a uma zona da área a lotear ou a urbanizar que possa funcionar autonomamente.

Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.
Pede deferimento,
Ato pago ao município, nos termos da
tabela de taxas e licenças em vigor,
Ponte da Barca,
de
através da
O(A)
Requerente,
Guia de Receita n.º

emitida em
/

BI/CC:

, emitido em

de

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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