Exm.(ª) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas

REGISTO DE ENTRADA
EDOC:

LICENÇA

URB:

DATA:

(D.L. 555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação)

FUNCIONÁRIO:

Nome/Firma ______________________________________________________________________________
NIF :

BI/CC:

de

/

/

SIC de

Morada/Sede: _____________________________________________________________________________
Localidade: ______________________

Freguesia: _________________ Concelho: ___________________

Código Postal :

Tlf. :

E-mail: ___________________________________________________________________________________
Qualidade:

Proprietário

Mandatário

Outro: ___________________________________

Requer nos termos legais:
Para o(s) prédio(s) inscrito(s) na respetiva matriz, sob o(s) artigo (s) ___ _________________________ e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o n.º ______________, com a área total de _____________ m

2

sito(s) em ___________________________________________________________________________freguesia de
___________________________ onde pretende levar a efeito a seguinte operação urbanística:
Tipo de operação urbanística:
Obras de construção / reconstrução /
ampliação / alteração;
Operação de loteamento;

Obras de reconstrução, ampliação,
alteração, conservação ou demolição
de imóveis (em áreas classificadas ou
em vias de classificação);

Área abrangida por:
Plano diretor municipal
Plano de urbanização

Demolição / Escavação / Contenção
periférica,

Plano de pormenor

Obras de demolição de edificações;

Licenciamento parcial de estruturas;

Outros

Obra
de
reconstrução
preservação de fachadas;

Outros:________________________;

Obras de urbanização;
Trabalhos de remodelação de terreno
sem

AUGI

Tipologia:
Moradia

Edifício

Est. Comercial

Industria

Outros _________________

Antecedentes:
Processo Informação Prévia

/

, aprovado em

/

/

Com o(s) alvará(s) n.º

/

em nome de:
Processo de loteamento
em nome de:
Outros Processos

/

em nome de:

Solicito ainda que possa beneficiar de economia processual nos termos do art. 10º do D.L. 442/91 de 15 de
outubro, com a redação atual, sendo dispensado da apresentação dos documentos utilizados no pedido anterior,
que se mantenham, à data, válidos e adequados, nomeadamente os descriminados na ficha em anexo.
REGISTO DE PAGAMENTO

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail

TAXA

€

GUIA:
DATA:

Pede deferimento, Odivelas, ______ de ______________________ de 20___

FUNCIONÁRIO:

O(s) Requerente(s) ________________________________________________________________________________
Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade nada tendo omitido.

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico – Avenida Amália Rodrigues, n.º 20ª – Urbanização da Ribeirada – 2675-624 Odivelas
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