
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1)proprietário, procurador ou representante  2) descrever o tipo de obra que pretende realizar (construção nova, alteração,
ampliação, demolição, reconstrução, remodelação de terrenos) 3) riscar o que não interessa 4) acima da cota de soleira 5) abaixo
da cota de soleira 6) materiais, amassadouros, entulhos, caldeiras, gruas, etc. 7) assinatura do proprietário, procurador ou
representante conforme BI

OBJETO DO PEDIDO

a realizar no prédio urbano/rústico/misto(3), situado em  freguesia

concelho de Monchique, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º

inscrito na matriz predial urbana/rústica (3) sob o art.º n.º  com a área de m2

Vem requerer a V.Ex.ª., nos termos da alínea                    do n.º 2 do artº 4º do RJUE , licença  administrativa, por                       dias  /
meses  (3) para a realização da seguinte operação urbanística

Norte    Nascente

   Poente

Confrontações:

Sul

Instrumento Territorial que abrange o prédio:   PDM     PU    PP   RN      POB Bravura/Odelouca (3)   Outro

Antecedentes: Informação Prévia n.º  / Processo de Obras/Loteamento (3) n.º  / Alvará de Licença Utilização n.º /

em nome de

HABITAÇÃO COMÉRCIO OUTROS FINS RESUMO

Área total construção

N.º de fogos

N.º de pavimentos

Superfície pavimento-
PDM - m2

m2

Área de
Implantação

Área de Implantação -
m2

Área de Implantação -
m2

Área de Implantação -
m2

N.º de estabelecimentos

N.º de pavimentos

Área total construçãom2

Superfície pavimento-
PDM - m2

Área total construção

N.º de pavimentos

m2

Superfície pavimento-
PDM - m2

Área construção m2

Cércea m

m2Área do prédio

Área coberta m2

Volumetria m3

N.º de Pisos    (4)

 (5)

m2

LICENÇA ADMINISTRATIVA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.U  / / /

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome Estado

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (3)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (3) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

na qualidade de (1), conforme documento comprovativo que anexa.

Profissão



A PREENCHER QUANDO O REQUERENTE NÃO SEJA O PROPRIETÁRIO

Proprietário  Residente em

 Freguesia  Concelho

 Código Postal -  contribuinte n.º  BI n.º  Emitido em / /  Arquivo

Pede deferimento Requerente (7)

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

Monchique,  /  /

DESPACHO

Em / /

O Presidente,

OBSERVAÇÕES

-2  -

Dado que  pretende/não pretende (3), desde já, que o edifício fique sujeito ao regime de propriedade horizontal, do projecto de
arquitetura faz parte/não faz parte (3) a indicação dos elementos necessários à sua constituição.

Ocupação da via pública:
Para a execução da obra  pretende/não pretende (3) ocupar a via pública com (6)  pelo prazo de

 dias, com a área de  m2 (  m x  m).

De acordo com o ponto n.º 15 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril apresenta os seguintes elementos:
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