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

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde
Licenciamento

STA – Modelo 11

Autorização de Obras

Identificação do
Munícipe

[Em lote (destaque) ao abrigo dos n.os 4 e 5 do art.º 6.º do Dec.-Lei n.º 555/99, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de Junho]

Nome:
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

Estado Civil:

Telefone:

E-Mail:

Nº B.I.:

(a)
Conforme os casos, “proprietário”, “mandatário” ou “promitente comprador”. (b) Nome completo. (c) Assinatura do empreiteiro, construtor,
tarefeiro, conforme os casos. (d) Acima da cota da soleira. (e) Abaixo da cota soleira (f) Indicar pretende ou não pretende. (g) Com materiais,
amassadouros, entulhos, caldeiras, gruas, etc. (h) Andaimes, tapumes, etc.

Arq. Identificação:

Objecto do Requerimento

Fax:
Data de Emissão:

/

/

Nº Contribuinte:

Na qualidade de (a) _______________, venho requerer a V. Ex.ª licença, por ___ dias, para
executar as obras constantes do projecto de arquitectura que se anexa, o qual comporta a memória
descritiva e justificativa.
fora
O edifício a construir será edificado numa parcela de terreno, situado
dentro do perímetro
urbano da localidade de ____________________________________________________, freguesia
de _________________________________, confrontando com arruamento público existente do lado
_________________________________________________, a destacar da propriedade pertencente a
(b)
_______________________________________________________________________________,
contribuinte fiscal n.º __________________, com residência/sede em _________________________
_______________________________________, descrita na Conservatória do Registo Predial sob o
n.º _______, da freguesia de _____________________________(Livro ___________, fls.________),
e inscrito na matriz sob o artigo ____________, o qual confronta do norte com
_______________________________, do sul com ______________________________, do nascente
_________________________________ e do poente ______________________________________.
A parcela de terreno a destacar tem a área de ___________ m2 e a configuração constante da
respectiva planta de localização, onde se assinala também o prédio de onde é destacada, sendo este o
primeiro destaque nos últimos 10 anos.
Mais requer que do alvará constem as situações referidas nas alíneas a) e b) do n.º _____ do
art.º 6.º do Dec.-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
177/01 de 4 de Junho.
Declara que se obriga a registar o ónus referido no n.º 7 do mesmo artigo 6.º.
HABITAÇÃO

COMÉRCIO

OUTROS FINS

RESUMO

Nº de pavimentos______
Nº de fogos________
Área de construção_____

Nº de pavimentos_________
Nº de estabelecimentos____
Área de construção________

Nº de pavimentos_________
Área de construção________

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

Observações

(c)

Ocupação da via pública:
Para a execução da obra referida (f) __________ pretende ocupar a via pública com (g) _____
______________________, pelo prazo de _____ dias, com a área de ______ m2 (______x______m) e
(f)
____________________ pretende instalar (h) ____________________________ em ______ metros.

Objecto do Requerimento

Os documentos que junta ao presente requerimento vão relacionados na folha de registo do
movimento do processo.
Informa de que, em fase posterior, pretende apresentar os projectos das especialidades que a
seguir assinala:
Estabilidade;
Alimentação e distribuição de energia eléctrica;
Instalação de gás;
Redes
prediais de água e esgotos;
Águas pluviais;
Arranjos exteriores;
Instalações telefónicas e de
Comportamento térmico;
Instalações electromecânicas, incluindo as de
telecomunicações;
transporte de pessoas e/ou mercadorias;
Segurança contra incêndios;
Acústicos;
_________
___________;
____________________;
____________________;

Castro Verde, ___ de __________ de ______

Pede deferimento
O requerente
___________________________

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

Elementos Complementares

1 – Cálculos de estabilidade foram apresentados em ____/____/_____.
2 – A obra foi adjudicada pelo valor de ________________contos ao:
empreiteiro;
tarefeiro;
construtor. Nome ________________________________________________________________,
com sede em ___________________________________________________________, com o alvará
N.º _________________, classe ______, ________________________________________________
pessoa singular;
sociedade;
outra pessoa colectiva;
contribuinte n.º _________________,
_______________________________________________________________________________
3 – Seguro contra acidentes do pessoal – APÓLICE Nº ____________________ de ____/____/_____
Companhia ______________________ em nome de _______________________________________
________________________________. Seguro de construção – Apólice n.º ____________________,
de ____/____/_____ da ______________________________________________________________.
4 – CONFIRMO AS REFERÊNCIAS N.os 2 e 3 :

Espaço reservado a informações e
despachos dos serviços

O ______________________, (c)
__________________________________

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

