Entrada
N.º de Registo ___________

MUNICÍPIO DE MÊDA
Setor de Serviços Urbanos

Data _____ / _____ / ______

Funcionário:___________

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO NO DECURSO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Mêda
Identificação do requerente
Nome : ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
NIF n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, B.I. / C.C. n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Domicílio/Sede: _______________________________________________________________________
Freguesia: ___________________________ Concelho: _______________________________________
Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ____________________________________________________
Telefone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Correio Eletrónico _________________@ ___________________
Pretensão
Na qualidade de _______________________

a)

, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 83.º do

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações (RJUE), e no artigo 12.º da
Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, vem requerer a V. Exa. a aceitação da comunicação prévia
das obras de edificação para o prédio sito ________________________________________________
____________________________________________________, descrito na Conservatória do Registo
Predial

de

Mêda

sob

o

nº

___________

e

inscrito

na

matriz

predial

da

freguesia

de

_____________________________________________ sob o art.º ___________.
a) Proprietário, usufrutuário, locatário, titular de direito de uso, etc.; b) Urbano, Rústico, Misto;

ANTECEDENTES:

□ Licença
□ Comunicação Prévia

Processo nº _____________________
Processo nº _____________________

IN S T R U Ç Ã O D O P E D ID O :
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, de acordo com a Portaria n.º 232/2008, de
11 de Março, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e demais legislação específica aplicável,
organizados pela ordem indicada no requerimento. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
□ 1- CD com peças escritas e desenhadas.
□ 2 - ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES:
□3□4D AT A E AS S I N AT U R A:

Pede deferimento,
Mêda,
_____ /_____/_________
O requerente:______________________________________________________________________
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Atendimento

□

□

Verifiquei que foram apresentados todos alguns elementos instrutórios assinalados com x no
presente requerimento, faltando os mencionados nos pontos :________________________________
Outras Observações:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mêda,

_____ /_____/_________

O funcionário:_________________________________
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