Emissão de alvará de
operação urbanística
GPPDE-SGU.01.1

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:

Código Postal:
Validade:

Telefone:

NIF:

Fax:

Na qualidade de:

Proprietário(a)

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Requer, ao abrigo do art.º 76º, do RJUE, a EMISSÃO DO ALVARÁ para a realização da operação urbanística abaixo discriminada.
Identificação do Processo Camarário:
Classificação GSP:
1.

/ N.º

/ Ano:

Alvará na sequência de:
Deferimento do licenciamento; ou
Renovação precedida de alvará entretanto caducado.
Notificação:
Ofício com referência

/

, datado de

/

/

; ou

Presencial, com registo no processo em como tomou conhecimento, datado e assinado;
2.

Tipo de Alvará em função da Operação Urbanística:
Operação de Loteamento;
Obras de Edificação;

Operação de Loteamento e Obras de Urbanização;

Licença Parcial para construção de estrutura, tendo já apresentado todos os projetos das especialidades e o

projeto de arquitetura está aprovado por despacho ou deliberação datada de
Obras de Demolição;

Obras de Urbanização;

Trabalhos de Remodelação de Terrenos;

/

/

;

Outras Operações Urbanísticas.

Para o efeito, anexa os elementos conforme Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março e Lei n.º 31/2009, de 03 de Julho.
Anexa ainda, para cumprimento de condicionantes eventualmente fixadas no decorrer do processo:
Certidão Predial da Conservatória, incluindo registo de ónus e/ou a inscrição do titular do processo;
Licença das Estradas de Portugal (E.P.);
Escritura de Cedência ao Domínio Público;
Outros:

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

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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