LICENCIAMENTO E ACESSOS DE SERVENTIAS E ACESSOS PEDONAIS E CARRAIS
Requerente:_____________________________________________________________________
Local da pretensão: _______________________________________________________________

Deu entrada nesta Câmara Municipal, o supra identificado processo, instruído com os seguintes documentos:
SIM NÃO

Requerimento;

SIM NÃO

Cópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou do Cartão de Cidadão;

SIM NÃO

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos;

SIM NÃO
SIM NÃO

Planta de localização à escala 1:10 000;
Planta de implantação à escala 1:500 ou superior na qual se indiquem os materiais dos
revestimentos a executar;

SIM NÃO

Memória descritiva e justificativa.

SIM NÃO

Projecto de arquitectura:
- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à escala de 1:200 ou
superior, incluindo arruamento de acesso dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas
e respectivo material,
- Plantas à escala de 1:50 ou 1:100 contendo as dimensões da serventia/acesso,
- Alçados à escala de 1:50 ou 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos
que constituem a serventia/acesso (e construções adjacentes quando existam),
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou 1:100 abrangendo o terreno, perfil
existente e proposto, cotas das diversas serventias/acessos,
- Pormenores de construção esclarecendo a solução construtiva adoptada para a
serventia/acesso,
- Áreas de cedência ao domínio público indicando o tipo de pavimento a executar nas mesmas
(quando aplicável);

SIM NÃO

Declaração de isenção de apresentação de quaisquer dos elementos acima indicados (uma por cada
elemento);

SIM NÃO

Fotografia aérea / imagem de satélite.

Observações:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________




O pedido está instruído com a documentação acima referenciada.




Data: ____/____/________

O pedido não está instruído com a toda a documentação acima referenciada. Foi aconselhado a não
efectuar a entrega do pedido sem que o mesmo fosse corrigido, tendo o mesmo persistido na entrega do
pedido nestas condições.
O funcionário _______________________________ O requerente ________________________________

LEGENDA: (assinalar com um cruz)
SIM – Documento entregue
NÃO – Documento em falta
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