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

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde
Licenciamento de Obras (Legalização)

Identificação do
Munícipe

STA – Modelo 14

Nome:
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

Estado Civil:
E-Mail:

Telefone:
Nº B.I.:

Arq. Identificação:

Fax:
Data de Emissão:

/

/

Nº Contribuinte:

Na qualidade de (a) _______________, do prédio que se encontra (b) ___________________, situado
n __ _____________________________________________________________, n.º_____, na localidade
de ___________________________________________, freguesia de _____________________________,
deste Município, cujas obras se encontram em situação irregular quanto ao licenciamento, por:
Não
possuir licença ou autorização;
Estar em desacordo com o projecto e/ou a licença/autorização n.º
__________, de ____/____/_____;
Alterar a cércea;
Alterar o alinhamento;
__________________
____________________________.
LICENÇA
Vem requerer a V. Ex.ª
para legalização das mesmas, para o que presta os
(c)

Objecto do Requerimento

AUTORIZAÇÃO

seguintes esclarecimentos:
Trabalhos já executados: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________. Tempo utilizado: ______ dias.
Trabalhos que falta executar: ________________________________________________________
_____________________________________________________________. Prazo necessário: ______ dias.
São as seguintes as características das obras:
NATUREZA DA OBRA:
Construção nova;
Alteração;
Ampliação;
Demolição;
___________________________________________________________________________________.
DESTINO DA OBRA:
Habitação;
Indústria;
Agricultura;
Armazém;
Comércio;
Estabelecimento hoteleiro;
___________________________________________________________.
HABITAÇÃO

COMÉRCIO

OUTROS FINS (d) ∆

Nº de pavimentos______
Nº de fogos________
Área de construção_____

Nº de pavimentos_________
Nº de estabelecimentos____
Área de construção________

Nº de pavimentos_________
Área de construção________

Observações

(c)

RESUMO
Cércea
_________m
Área total de const.______ m2
Área do prédio _________m2
Área coberta
_________m2
Volumetria
_________
(e)
N.º de pisos
___________
(f)
___________

Os documentos que junta ao presente requerimento vão relacionados na folha de registo do
movimento do processo.
Informa que, em fase posterior, pretende apresentar os projectos das especialidades que a seguir
assinala:

Designação

Projecto de estabilidade

Objecto do Requerimento

Projecto de alimentação e
distribuição de energia eléctrica
Projecto de instalação de gás

N.º
Peças

Designação

Projecto de inst. telefónicas e
de telecomunicações

Projecto de isolamento térmico
Projecto de chaminés de
ventilação e exaustão de fumos ou
gases de combustão

Projecto de redes interiores de
água e esgotos

N.º
Peças

N.º
Peças

Designação
Projecto de instalações
electromecânicas de
transporte de pessoas e/ou
mercadoria
__________________
______________________
__________________
______________________
__________________
______________________

Dado que (g) __________ pretende, desde já, que o edifício fique sujeito ao regime de
propriedade horizontal, do projecto de arquitectura (g) ________ faz parte a indicação dos elementos
necessários à sua constituição.
(h)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ocupação da via pública:
Para a execução da obra em falta (i) __________ pretende ocupar a via pública com (j) _______
______________________, pelo prazo de _____ dias, com a área de ______ m2 (______x______m) +
(i)
____________________ pretende instalar (h) ____________________________ em ______ metros.
(k)

______________________________________________________________________________________________________________

Castro Verde, ___ de __________ de ______

Pede deferimento
O requerente
___________________________

(a)

Conforme os casos, “proprietário”, “arrendatário”, “mandatário”, etc. Se não for proprietário, juntar documento provando os poderes.
Em construção, ampliação, alteração ou construído, reparado, ampliado, alterado. (c) No largo, na rua, etc. (d) Especificar em observações.
Se se tratar de muros, indicar o comprimento. ∆ Assinatura do empreiteiro, construtor, tarefeiro, conforme os casos. (e) Acima da cota soleira.
(f)
Abaixo da cota soleira. (g) Trancar o espaço, ou indicar “não”. (h) Espaço destinado a quaisquer elementos. (i) Indicar pretende ou não
pretende. (j) Materiais, amassadouros, entulhos, caldeiras, gruas, etc. (k) Andaimes, tapumes, etc.
(b)

Informações e
despachos dos
serviços

Elementos Complementares

Conferi a assinatura pelo B.I. n.º __________________ de ____/____/_____. O Func.º ____________________

1 – A obra foi adjudicada pelo valor de _______ euros ao:
empreiteiro
tarefeiro;
construtor. Nome _____________________________________________________,
com sede em ___________________________________________________________,
com o alvará N.º _________________, classe ______, __________________________
contribuinte n.º _________________,
pessoa singular;
sociedade;
outra
pessoa colectiva;
______________________________________________________
2 – Seguro contra acidentes do pessoal – APÓLICE Nº ________________________ de
____/____/_____ Companhia ______________________ em nome de _____________
________________________________. Seguro de construção – Apólice n.º ________,
de ____/____/_____ da ___________________________________________________.
3 – CONFIRMO AS REFERÊNCIAS N.os 1 e 2 :
O ______________________, (j)
__________________________________

B. Identidade n.º _________________,
de ____/____/_____

RUBRICA
_________

_________
_________
_________

_________
_________

