Registo de Entrada

Despacho

Registado em SPO
Procº.n.º.____/____/________
Reqº.n.º.____/____/_______

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Em _______/_______/_______

Data
____/____/_______
O Assist. Técnico

O Presidente da Câmara

Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara
Mortágua

Municipal de

ASSUNTO: Construção de Vedações em Terrenos Confinante Com a Via Pública, com Cedência de Terreno
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º. 2 do art.º. 5º. do Regulamento Municipal de Urbanização,da
Edificação e Taxas (R.M.U.E.T.)
(A)(Nome)_______________________________________________________________________,
contribuinte n.º __________________________, portador do
______________,

B.I. /

Cartão de Cidadão nº

emitido pelo Arquivo de Identificação de ______________, em ___/___/___ e

válido até ___/___/___, residente na rua/av.ª ________________________________________,
n.º_____, ____.º andar, na localidade de _________________ (código postal _____ - _____),
freguesia de ______________, município de _______________________,
proprietário,

co-proprietário

usufrutuário

locatário

na qualidade de

_________________________.

(B)Vem comunicar a V.Ex.ª a realização de obras dispensadas de licença nos termos da alínea d) do
n.º. 2 do art.º. 5º. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas, relativas à
construção

de vedação confinante com a via pública municipal, em terreno atingido por obras de

construção, beneficiação ou rectificação da respectiva via, tendo para o efeito cedido gratuitamente
_______________m2. de terreno, situado na localidade de _______________________________,
freguesia de ___________________________, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º.
___________,

inscrito

na

matriz

sob

o

art.º.

_________,

confrontando

de

Norte

____________________________________________________________, de Sul_______________
__________________________, de Nascente com________________________________________
___________________________________________________ e Poente com___________________
_____________________________________. A vedação a realizar terá a altura de ___________(1).
(C)__________pretende ocupar a via pública com __________________________, pelo prazo de
_______dias, numa área de ________m2. (______X______).
(D)Junta para o efeito os elementos que a seguir se assinala com X.
Planta de localização a extrair das cartas do Plano Director Municipal;
Localização na Carta Militar (esc.1/25.000).
Planta de localização à escala 1:1000 ou superior;

Mortágua, _____ de _______________ de ______
Pede deferimento,
(E)O Autor da Comunicação_____________________________________________________
Portador do _________. n.º _______________________ de ______/ ______/ ______,// válido até ______/_____/______,___________
Mod. n.º. OI-2 Câmara Municipal de Mortágua – Vedações confinantes c/ via pública, c/ cedência de terreno

(1) A vedação não poderá ultrapassar 1,50m. de altura a partir de cota do arruamento confinante.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS REQUERIMENTOS
IMPRESSO – Mod. n.º. CP – 4 Câmara Municipal de Mortágua
Construção de Vedações em Terrenos Confinante com a Via Pública Municipal, com Cedência
Gratuita de Terreno para efeitos de Alinhamento, na Sequência de Obras de Construção,
Beneficiação ou Rectificação de Vias Municipais.
No ponto (A), o requerente terá que:
-

Preencher os dados pessoais;

-

Assinalar com um X, em que qualidade efectua o requerimento.

Proprietário, Co-proprietário, Usufrutuário, ou qualquer outra qualidade
que lhe confira direitos a apresentar o pedido.

No ponto (B), terá que:
-

Identificar os m2 de terreno que cedeu gratuitamente, para a construção da via pública
municipal;

-

Identificar o prédio rústico:
o

Indicando a localização correcta do prédio rústico, indicando a rua/av.ª, localidade
e freguesia;

o

O número, bem como o artigo, em que está inscrito na Conservatória do Registo
Predial e as suas confrontações;

- Indicar a altura da vedação a executar, a qual não poderá ser superior a 1,50m. de altura a
partir da cota do arruamento confinante.

No ponto (C), terá que:
-

Escrever Não
o

-

não pretende ocupar a via pública, devendo tracejar as linhas seguintes em
branco;

Escrever Sim
o

Sim pretende ocupar a via pública, devendo definir quais os materiais com que
vai ocupar a via pública (Tapumes, Resguardos, Andaimes, Gruas, Guindastes,
etc.), bem como o número de dias, pelo qual vai ocupar a via pública e a área
total em m2 (Comprimento x Largura)

No ponto (D), deverá assinalar com um X na respectiva quadrícula que anexa ao requerimento.

, os documentos

No ponto (E):
-

Assinar o requerimento de acordo com o documento de identificação (bilhete de identidade
ou cartão de cidadão), indicando o respectivo número data e local de emissão ou data de
validade.

-

Se o requerente se fizer representar por procurador, este terá que assinar como
acima se indica e apresentar a procuração.

TAXAS A COBRAR:
Está isento de taxas a cobrar, nos termos do Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas de Mortágua.

