
Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

(Nº 2 do artigo 4º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações) 

A. Identificação do Requerente

Nome: 

Com morada/sede1 em  

Freguesia de   Concelho de  

Código Postal  -  Telefone:                                     , E-mail: 

Contribuinte nº                                      Tipo2                , na qualidade de3   

B. Pretensão

Pretendendo realizar  no prédio sito em ,freguesia de 

, descrito na conservatória do registo predial sob o nº(s)

, a(s) operação(ões) urbanística(s) abaixo indicada(s), vem requerer a V. Ex.ª  o

respetivo licenciamento4:   

 Obras de Edificação em área não abrangida por operação de loteamento:          

      Construção       Reconstrução sem demolição       Ampliação sem demolição         Alteração sem demolição     

                                    Reconstrução com demolição       Ampliação com demolição         Alteração com demolição  

Obras de Edificação em imóveis classificados ou em vias de classificação, ou integrados em conjuntos ou sítios classificados, ou em
áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública:

            Reconstrução sem demolição        Ampliação sem demolição        Alteração sem demolição       Conservação

            Reconstrução com demolição        Ampliação com demolição        Alteração com demolição                      

   Obras de reconstrução sem preservação de fachadas                                                  Obras de demolição das edificações

   Obras de Urbanização em área não abrangida por operação de loteamento               Operação de Loteamento   

   Trabalhos de Remodelação de Terrenos em área não abrangida por operação de loteamento

   Outra Operação Urbanística

   Esta operação urbanística estava sujeita a Comunicação Prévia, mas de acordo com o nº 6 do art.º 4º do DL nº 555/99 opto pelo
regime de licenciamento.

Uso a que se destina a edificação: 

        Habitação e anexos complementares       Comércio                           Serviços                  Indústria        Apoio Social

        Atividade Pecuária                                     Atividade Agrícola              Atividade Florestal

C. Data e Assinatura

Pede deferimento,                                                                             O Requerente,

Aos / /                  Assinatura 

1 Riscar o não aplicável
2 Tipo de Contribuinte: S – Singular; C – Pessoa Coletiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição
3 Requerente ou mandatário
4 Assinalar a(s) operação(ões) urbanística(s) descriminando nas obras de edificação o tipo de obra
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Registo de Entrada:

Pedido de Licenciamento de Operação Urbanística
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