MUNICíPIO DE FRONTEIRA
www.cm-fronteira.pt

OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO SUBSOLO

R. ENTRADA N.º:

DATA:

FUNCIONÁRIO:

PROCESSO N.º:

PROCESSOS ANTERIORES :
(A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fronteira
REQUERENTE/ COMUNICANTE
(NOME/ DESIGNAÇÃO)

(MORADA COMPLETA)

(CÓDIGO POSTAL - LOCALIDADE)

(N.º DE CONTRIBUINTE )

(N.º DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - VALIDADE/ EMISSÃO/ ARQUIVO)

(PROPRIETÁRIO/ ARRENDATÁRIO/ OUTRO)

NA QUALIDADE DE

PRETENSÃO

Vem requerer/ apresentar,
nos termos do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro e Decreto-Lei 123/09 de 21 de maio, nas
redações mais atuais,

a Comunicação prévia -

o Licenciamento, para realização de obras no

subsolo (escavação, remoção e reposição de pavimento), para
.

nos termos do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de janeiro na redação vigente, a autorização municipal para
realização de obras no subsolo (escavação, remoção e reposição de pavimento), para instalação de
infraestruturas de suporte para estações de radiocomunicações.

nos termos do

,
, para realização de obras no subsolo (escavação, remoção e

reposição de pavimento), para
.

LOCALIZAÇÃO
(RUA(S), AVENIDA(S), ETC)

(FREGUESIA)
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ANTECEDENTES E OPÇÕES

P. de Informação prévia n.º

, aprovado em

, em nome de

.

Opta-se pelo regime de licenciamento, não obstante do pedido estar sujeito ao procedimento de
comunicação prévia (n.º 6, do artigo 4º, do decreto-lei 555/99, de 16 de Dezembro, na redação mais atual).
Pretende-se ocupar a via pública, numa área de
Planeia-se executar a obra de forma

m²,

INTEGRAL

FASEADA

pelo prazo de

.

(Em caso de intervenção de forma faseada, deverá

entregue em anexo um documento com identificação das obras, orçamentos e prazos correspondentes a cada fase).

Solicita-se a junção de:
Extr. Carta da REN;

Planta de localização;

Extr. Carta da RAN;

Plantas de enquadramento nos P.M.O.T.´S.

NOTAS

Opta-se pela receção das notificações, relativas à pretensão, via correio eletrónico, para o(s) seguinte(s)
endereço(s):

(Art. 121º do RJUE)

Declara-se também, ter conhecimento sobre a obrigatoriedade de afixar o aviso, relativo ao presente pedido,
de forma visível, no local onde se pretende levar a efeito a operação. (Artigo 12º do RJUE)

Fronteira,

de

de 20

(ASSINATURA DO REQUERENTE/ COMUNICANTE)

( JUNTAR O MOD. 0SS10.2 - ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS)
(A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)
ASSINATURA CONFERIDA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (CASO NÃO SE OPTE PELA ASSINATURA DIGITAL)

DATA:

20

FUNCIONÁRIO:

TAXAS:
(DESPACHOS/ OUTRAS INFORMAÇÕES)

NIPC: 501162941

-

Praça do Município, 7460 - 110 Fronteira -
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Tel.245600070 - Fax 245 600 099 -
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