REQUERIMENTO
Licenciamento
Operação de Loteamento
a) do nº2, do artigo 4º do DL 555/99, na sua atual redação

DOPGU
ENTRADA Nº

SPO

Exmo. Senhor,

SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

Nome

,

residente em

, Freguesia de

Concelho de

, Cód. Postal

-

, Contribuinte Fiscal nº

, Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº
Estado Civil

/

, de

, e-mail
proprietário

,

/

, vem, na qualidade de,

arrendatário

mandatário

usufrutuário

titular do direito de uso e habitação

superficiário

locatário
outro

do prédio sito na rua / praça

,

na localidade de

, na freguesia de

descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº
artigo

, que se encontra abrangido

pormenor / urbanização,

,

,

, inscrito na matriz

rústica / urbana sob o

pelo Plano Director Municipal de Tábua,

por alvará de loteamento e / ou

por plano de

propriedade horizontal.

Identificação do(s) proprietário(s) ( a preencher no caso do requerente não ser o proprietário nem seu mandatário)

Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Cód. Postal

Nº Telefone:

Nº Fax:

-

-

E-mail:

Vem requerer a V. Exa. ao abrigo do artigo 9º e alínea a) do nº2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 555/99,
de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, o licenciamento da obra de Operação de Loteamento cuja
execução será;

Normal

Faseada

Tábua,

de

, de

Pede Deferimento, o Requerente
NOTA: A instrução do processo é efetuada de acordo com o estipulado no ponto I e no nº 13 do ponto III do Anexo I da
portaria nº113/2015, de 22/04, conjugada com o capítulo IV do RMUE.
> Recebi o Requerimento (o Funcionário) _________________________ Data ____ /____ /_____
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