modelo

Município de Trancoso
Praça do Município
6420-107 Trancoso
EXMº SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TRANCOSO
Assunto: Pedido de licenciamento de operações urbanística
(IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE)
((Nome)

______________________________________________________________________________________

residente/ com sede em ___________________________________________________________, código postal
______-______ __________________________freguesia de _________________________________________,
_________________concelho de _______________________, contribuinte fiscal nº. ______________________,
com o cartão de cidadão/BI nº. ______________________, válido até _____/____/______, venho na qualidade
de

(1)

_____________________, do prédio sito no lugar de_____________________________________,

freguesia de ___________________________________________________________, concelho de Trancoso,
inscrito sob o artigo matricial nº _________, descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso, com o nº
________________, de ______/_____/______, com a área de _____________ m2 requerer a V. Ex.ª, aprovação
do projeto de arquitetura para (a) ______________________________________________________ , licença
para a operação urbanística

de acordo com o D.L. 555/99, com as ulteriores alterações, abrangida por

(2)

__________________________________________________________________ sendo o prazo para a execução
de obras de___________ meses, de acordo com a calendarização que se anexa.
Regime do pedido:

□

Licença administrativa;

□

Licenciamento, por opção do requerente, ao abrigo do n.º 6 do Art.º 4.º do DL n.º

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro;
Loteamento;

□

Edificação;

□

Empreendimentos Turísticos;

□

□Operação de

Obras de Demolição;

□ Outra ____________________________________________________________________________________
Uso a que se destina a edificação: □ Habitação; □ Comércio; □ Serviço; □ Industria; □ Outra ______________
___________________________________________________________________________________________.

□ Junto os elementos instrutórios constantes no anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22 abril.
□ SUPORTE INFORMÁTICO
□ Informação Junta Freguesia (com exceção da União de Trancoso);
Caso Apresente os Diferentes Projectos de Especialidades deve, abaixo, assinalá-los:

□

Proj. Estabilidade;

Proj. Alimentação e Distribuição Eléctrica;

□

Proj. Instalação de Gás;

□

Proj. Águas

□ Proj. Acústico; □ Proj. Comportamento Térmico; □
Infra - Estruturas de Telecomunicações; □ Proj. Arranjos Exteriores; □ Proj. Segurança Contra Incêndios;
Pluviais;

□

□

Proj. Redes Prediais de Águas e Esgotos;

Proj.

O processo foi precedido de informação prévia? Sim□ Não□ Indique o nome ________________________
___________________________________________________________________________________________.
Pede deferimento,
Trancoso, _______ de ____________________ de 20_____
_____________________________________________________________

(Assinatura)
a) Construção / Ampliação / Remodelação / Alteração de edificação / etc.
(1) Proprietário; mandatário; usufrutuário; locatário; superficiário; outro
(2) Alvará de loteamento; Plano de pormenor; Plano director municipal

O Presidente da Câmara

Data ___/___/____
REQ-SOP-001-Licença administrativa-06

Despacho :

Contacto ____________________________

 Deferido /  Indeferido

