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Execução de operações urbanísticas
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

Identificação do requerente

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º BI: Validade:
N.º CC: Validade:
NIF:

Identificação do representante

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º de  identificação: Tipo de documento1: Validade:
NIF:
Na qualidade de2:

dados do prédio

Sito em:
N.º do art.º da matriz: da freguesia de:
N.º registo Predial:

pedido

Na qualidade de 3

 venho requerer a V. Exa., licença ao abrigo do art.º 18º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, na redação em vigor, para 
execução da operação urbanística constante na alínea4  a),  b),  c),  d),  e),  f) do n.º 2 do art.º 4.º do referido 
diploma a realizar no prédio acima referido.

 e pretendendo realizar as operações urbanísticas abaixo descritas venho, pelo presente, apresentar a comunicação prévia a que 
se refere o artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na redação em vigor, por se encontrar abrangida pelas alíneas

 a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h) do n.º4 do art.º 4.º
destinado ao(s) uso(s) de
De acordo com calendarização anexa, o requerente necessitará de um período de para executar a obra
a que se refere o processo acima descrito no referido prédio.

dados técnicos da operação urbanística

Área de implantação (m2) Área total de construção (m2) Volumetria (m2)
Nº de pisos acima da cota soleira Nº de pisos abaixo da cota soleira Cércea
N.º de fogos uso altura

1 Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro)
2 Indicar a qualidade em que representa o requerente.
3 Indicar a qualidade em que se apresenta. (proprietário, usufrutuário, locatário, ...)
4 Enquadrar a obra na alínea respetiva.
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tapumes e ocupação de via pública

 Colocação de tapumes na zona confinante com a via pública, numa extensão de m, por um período de
 Ocupação da via pública com

numa extensão de m/m2, por um período de
 Isenção de obrigatoriedade de colocação de tapumes por considerar que a localização da obra, não justifica a colocação dos 

mesmos.

documentos em anexo

 Os referidos na Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril.

Pede deferimento
Data  O Requerente
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