MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Planeamento e Licenciamento Urbano
Proc. N.º_______

Gestor do Proc.:________________________

Req N.º________

Telef.: 244499600

Data___/___/___

obras.particulares@municipio-portodemos.pt

Despacho:

Data___/___/___

 Obras de Escassa Relevância (art. 7.º RMROU)
 Obras de Conservação (art. 4.º RMROU)
Exmo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós
Nome_______________________________________________________________________
____________________________________________, contribuinte n.º___________________,
telef./telem. n.º _____________, e-mail _______________________, com residência/sede em
____________________________________________ n.º ____, ___º andar, na localidade de
________________________________________, código postal _____-____ na freguesia de
_______________________________, concelho de _______________________, na qualidade
de proprietário,  _________________, vem informar que pretende executar as obras de
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
a efetuar no prédio, com a área de ______m2, situado em______________________________
____________________________, n.º _________, na localidade de _____________________
______________________________, freguesia de _________________________, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º_______, inscrito na matriz rústica urbana com
o(s) art.º (s) n.º (s) _________________________________________.
Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail
Pede deferimento
Porto de Mós, _______ de _____________________ de 201__
O Requerente, _______________________________________________
B.I. /Cartão de Cidadão n.º ________________ válido até____/____/____
Funcionário _________________________

Serviços
modelo OB03 (ver verso)
Praça da República 2484-001 Porto de Mós tel. 244499600 fax 244499601

www.municipio-portodemos.pt

LISTA DE DOCUMENTOS ENTREGUES (Portaria 232/2008 de 11 de março)

OBRAS DE ESCASSA RELEVÂNCIA:
Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade
de realização da operação;
Caderneta Predial;
Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação dos planos municipais
de ordenamento do território vigentes e das respetivas plantas de condicionantes;
Plantas de situação e localização às escalas 1:2000 e 1:25000, com a localização precisa do
prédio;
Peças desenhadas que caracterizem graficamente a operação urbanística;
Memória Descritiva e Justificativa, elaborada de acordo com o n.º 4 do artigo 11 da Portaria
n.º 232/2008. de 11 de março;
Fotografias;
_________________________________________________________________________________

OBRAS DE CONSERVAÇÃO
Caderneta Predial;
Plantas de localização às escalas 1:2000 e 1:25 000, com a localização precisa do prédio;
fotografias;
________________________________________________________________________________.

