Registo de entrada
Nº__________Liv.º______
Proc.º N.º__________
Em ___/___/___
O Func.º______________

_________________ DEFERIDO
____________________________
Em _____/_____/_____
____________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde
STA – Modelo 9

Licenciamento

Identificação do
Munícipe

Nome:
Morada:
Freguesia:
Estado Civil:
E-Mail:

(a)

Proprietário, mandatário, etc. (b) No largo, rua, etc. (c) Escrever “não” ou inutilizar. (d) Escrever “não” ou “já”. (e) Materiais, amassadouros, entulhos, caldeiras,
gruas, etc. (f) Andaimes; tapumes;

Arq. Identificação:

Objecto do Requerimento

Autorização de Obras – Demolição de Edifício

Código Postal:
Telefone:
Nº B.I.:

Fax:
Data de Emissão:

/

/

Nº Contribuinte:

Na qualidade de (a) _______________, venho requerer a V. Ex.ª a
licença
autorização
nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 177/01 de 4 de Junho, por ____ dias, para proceder à demolição do prédio urbano, situado n___
(b)
_____________________________ n.º _____, na localidade de ___________________________
freguesia de ___________________________ descrito na Conservatória do Registo Predial de ____
______________________ sob o n.º ___________ (Livro ___________, fls.________), inscrito na
matriz sob o artigo _________, o qual confronta do norte com _____________________________,
do sul com _____________________________, do nascente ____________________________ e
do poente _______________________________.
Junta os seguintes documentos:
Documento comprovativo da legitimidade do requerente (__________________________);
Plantas à escala 1:25000 e de 1:2000, com a indicação precisa do local onde se situa a obra
objecto do pedido de demolição;
Extracto da planta síntese do plano em vigor com indicação precisa do local;
Memória descritiva, esclarecendo devidamente a pretensão, descrevendo sumariamente o
estado de conservação do imóvel com junção de elementos fotográficos, indicando os
prazos em que se propões iniciar e concluir a obra, as técnicas de demolição a utilizar, bem
como o local de depósito de entulhos;
Descrição da utilização futura do terreno (c) ______________ juntando o projecto de
arquitectura da nova edificação por (d) ________ existir;
Indicação do técnico responsável pela direcção técnica dos trabalhos de demolição;
Apólice de seguro que cobre a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97 de 13-9 e Decreto-Lei n.º
143799 de 30-4;
Declaração da titularidade do alvará de construção civil contendo as autorizações
adequadas;
Apólice de seguro de demolição;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ocupação da via pública:
Para a construção da obra (c) _________ pretende ocupar a via pública com (e) _______________
_______________, pelo prazo de _____ dias, com a área de _____ m2 (_____x_____ m3) +
_______________ pretende instalar (f) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________

Castro Verde, ___ de __________ de ______

Pede deferimento
O requerente
___________________________

Conferi a assinatura pelo B.I. n.º _________________ de ____/____/_____. O Func.º ___________________

