Ex. mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Felgueiras

COMUNICAÇÃO PRÉVIA
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / REPRESENTANTE
NOME / DENOMINAÇÃO

NIF/NIPC

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

CERTIDÃO PERMANENTE

-

-

DOMICÍLIO / SEDE

CAE
N.º

-

CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

FAX

REPRESENTANTE

NIF

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

TELEFONE

E-MAIL

DOMICÍLIO

CP

SÓCIO-GERENTE

MANDATÁRIO

OUTRO:

-

PROCURAÇÃO ONLINE

-

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
DOMICÍLIO ESCOLHIDO
OUTROS MEIOS DE
NOTIFICAÇÃO
Pessoas singulares

CP

-

No âmbito deste procedimento consinto que qualquer comunicação ou notificação seja efetuada por correio eletrónico
por telefone

por fax

(A notificação por telefone está sujeita a confirmação por carta registada no dia útil mediato.)

OBJETO DO REQUERIMENTO

Na qualidade de a)

do prédio sito em
freguesia de

que confronta do Norte com
do Sul com
do Nascente com
e do Poente com

inscrito na matriz sob o(s) artigo(s)

e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o(s) n.º(s)

vem comunicar a V. Ex.ª, nos termos do

n.º 4 do artigo 34.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que pretende levar a efeito as seguintes obras:
Obras de reconstrução das quais não resulta um aumento da altura da fachada ou do número de pisos.
Obras de urbanização em área abrangida por operação de loteamento.
Trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida por operação de loteamento.
Obras de

construção

alteração

ampliação, em área abrangida por operação de loteamento.

Obras de

construção

alteração

ampliação, em zona urbana consolidada (alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º).

Edificação de piscina associada a edificação principal.
Operação urbanística precedida de Informação Prévia favorável nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 14.º.
O requerente opta, nos termos do n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, pela submissão do presente procedimento ao regime de licenciamento.

Pede deferimento.

O requerente,

Felgueiras, ______/____/______

__________________________________________________________________________

Conferi a identidade do requerente / representante pela exibição do C.C. / B.I.

O G.M.,

Confirmei a entrega dos documentos indicados pelo requerente.
Verifiquei e informei o interessado de deficiências na instrução do pedido; todavia, o interessado insistiu na sua entrega.
a) Qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística.

REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

O G.M., _____________________________________________________

URBANISMO / 02
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