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Requer permissão para execução dos trabalhos abaixo discriminados, ao abrigo do n.º 1,  do art.º  81º,  do RJUE, no âmbito de 
procedimento de licenciamento de execução de obras:

Para o efeito, esclarece que o presente pedido:

 É formulado em simultâneo com o pedido de licenciamento de execução de obras;

 É consequentemente ao registo inicial que constitui o Processo Classificação GSP  / N.º  / Ano 

Trabalhos a executar:
1.Demolição;
2.Escavação e Contenção periférica  até ao  piso  de  menor  cota.  Mais  informa que foi  prestada  Caução para reposição do terreno nas 

condições em que se encontrava antes do início dos trabalhos, conforme prevê a parte final  do n.º  1 do citado artigo,  no valor de 
 Euros, de acordo com estimativa em anexo.

Precedido de Informação Prévia favorável: *

 Não;   Sim → Deferimento em   /  / , comunicado através do ofício N.º  / Ano 

Elementos obrigatórios:
 Documentos comprovativos da qualidade de titular que confira a faculdade de realização dos trabalhos;
 Plano de demolições, projeto de Estabilidade ou projeto de Escavação e Contenção periférica;
 Estimativa de custos discriminada relativa à eventual necessidade de reposição do terreno (caso tenha assinalado ponto 2).

* Nos termos do disposto no n.º 2 do Art.14º do citado diploma legal, ou seja, a informação prévia deve ter sido requerida de modo a contemplar especificamente os seguintes aspetos: “(...) a) 
A volumetria da edificação e a implantação da mesma e dos muros de vedação; b) Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente; c) Programa de 
utilização das edificações, incluindo a área bruta de construção a afetar aos diversos usos e o número de fogos e outras unidades de utilização; d) Infra-estruturas locais e ligação às infra-
estruturas gerais; e) Estimativa de encargos urbanísticos devidos. (...)”

  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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