DESPACHO
LICENCIAMENTO DE MUROS

REQUERIMENTO

EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALVAIÁZERE

Nome ______________________________________________________________ contribuinte fiscal nº
_____________, portador do Bilhete de Identidade nº ______________, emitido em ____/____/____
pelo

Arquivo

de

Identificação

de

_______________________________________,

residente

em

___________________________________________________________, código postal _______-______
____________________________

freguesia

de

____________________________

município

de

____________________________________, telefone nº __________________, na qualidade de 
_____________________________________, requer a V. Exª., em conformidade com o disposto no
artigo 4º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, se digne promover que seja aprovado o
licenciamento das obras de edificação de um muro a seguir indicado, por um período de ________ meses.
A obra em causa será realizada no prédio ___________________________, inscrito na matriz predial sob
o nº ______________________ e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ____________,
sito em ________________________________________________________________ freguesia de
_________________________________________, com as seguintes confrontações:
Norte _____________________________________ Sul ________________________________________
Nascente __________________________________ Poente _____________________________________

Secção:
Nº Entrada:
Data:
Proprietário / usufrutuário / locatário / superficiário / mandatário / titular do
direito de uso e habitação / outros (indicar quais).

Processo Nº. ___________ / 20 _______
O Funcionário
_________________________________

AVZ – IMP – 037.02

Tipo de construção:

 Muro confinante com a via pública (altura máxima até 1,2m), comprimento ____________ m,
altura ___________m, afastamento da via pública ___________m;
 Muro não confinante com a via publica (a partir da altura de 1,5m), comprimento __________m,
altura ___________m;
 Muro não confinante com a via publica (até a altura de 1,5m), comprimento __________m,
altura ___________m;
 Muro de suporte de terras (carece de projecto de estabilidade), comprimento __________m,
altura ___________m, afastamento da via pública ___________m.

Materiais e cores a aplicar:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Para a execução da obra, pretende/não pretende  ocupar a via pública com ______________________
______________________________________________________________________________________
Estimativa de custo da obra é de ______________, ____€.
Para o efeito anexa os seguintes documentos:
 Fotocópia do BI;
 Fotocópia do N.I.F.
 Planta de localização 1:25 000
 Planta de ordenamento do PDM 1:25 000
 Planta condicionantes do PDM 1:25 000
 Planta Implantação 1:1 000
 Corte 1:100
 Alçado 1:100
Pede deferimento,
Alvaiázere, ____ de __________________ de ______

O(s) requerente(s) ou representante legal

______________________________________________

 Riscar o que não interessa
 Indicar o tipo de materiais e/ou equipamentos a ocupar a via pública

