
Outras operações urbanísticas
CMPB.R.044.00

                                                                                                   
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  

Do prédio na   Rua /   Avenida /   Travessa                                                                                         Lote n.º 
Lugar:                                                                                        Freguesia: 
Inscrito na matriz predial sob o n.º  e descrito na Conservatória sob o n.º  / 

Requer a V. Exª.:
1. DEPÓSITOS DE SUCATA

O Licenciamento da   Instalação /   Ampliação, ao abrigo do DL 268/98, de 28 de agosto. Para o efeito esclarece:

Está também em causa a realização de obras de edificação?   Não; 

                                                                                                    Sim → Deve também apresentar o modelo  DMUE.MOD.003  ou

                                                                                                                                                                                DMUE.MOD.005
2. ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES
Autorização de Instalação de infra-estruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios,  ao abrigo do DL 
11/2003, de 18 de janeiro. Para o efeito esclarece:

Instalação em edificações existentes?   Sim       Não

Título  emitido  pelo  ICP  –  ANACOM,  quando  existente,  nos  termos  do  DL  151-A/2000,  de  20  de  julho 

3. VEDAÇÕES E/OU SERVENTIAS
Licenciamentos de muros de vedação e/ou serventia não integrados em execução de outras obras de edificação:

3.1 Construção, reconstrução, ampliação ou alteração de Vedações, ao abrigo do art.º 43º do RMUE, as quais implicam:

  Muro de suporte de terras ( superior a 2,00m ou que altere significativamente a topografia dos terrenos existentes);

  Muro de vedação confinante com a via pública ou outros espaços públicos;

  Ampliação em altura de muros e vedações existentes.

3.2 Serventias:

  Serventias de acesso a vias municipais ou caminhos públicos, ao abrigo do artigo 63º da Lei N.º 2110, de 19 de agosto de 1961;

  Serventia carral;

  Serventia pedonal.

4. INSTALAÇÃO DE GERADORES EÓLICOS

 Apresenta notificação da instalação de geradores eólicos associados a edificação principal ao abrigo da al. g) do n.º 1 do art.º 6º-A do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com redação dada pelo Decreto_lei n.º 26/2010, de 30 de março.

página 1/2

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

mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
http://www.cm-pontedabarca.pt/
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  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:
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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.
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