F2 - Licença Administrativa
(nº 2 do art.º 4º do D.L. nº 555/99 de 16 de dezembro, com redação atualizada)

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

Requerente
Nome:
Na qualidade de: (escolher)
Nº:

Morada (para correspondência):

Andar:

Freguesia:

Código Postal:
Telefone:

Válido até:

CC/BI nº:
Contribuinte:
Email:

Autorizo que a correspondência seja enviada por email (alinea b) do nº 2 do art.º 112º do D.L. nº
4/2015 de janeiro - CPA) para:

Requer Licença Administrativa para

Obras de edificação
Obras de urbanização
Trabalhos de remodelação de terrenos
Operação de loteamento
Alteração à licença de loteamento com o alvará nº

, para o lote nº

Obras de demolição
Obras de conservação
Outra operação urbanística:
Licença de instalação de atividades económicas, sujeitas a esta formalidade e sem obras sujeitas a controlo prévio
(instalações desportivas, estabelecimento de diversão, outros)

Assinalar caso o requerimento se enquadre numa das seguintes opções:
Com junção de elementos do anterior processo nº
Renovação com junção de elementos do anterior processo nº

,conforme nº 9 do art.º 11º do RJUE
, conforme art.º 72º do RJUE

Câmara Municipal de Matosinhos – Av. D. Afonso Henriques - 4454-510 Matosinhos
Tel: 229 390 900 Fax: 229 373 213 - E-mail: mail@cm-matosinhos.pt
V01F2/DGU/CMM

Página 1 de 2

F2 - Licença Administrativa
(nº 2 do art.º 4º do D.L. nº 555/99 de 16 de dezembro, com redação atualizada)

Obras inacabadas, conforme art.º 88º do RJUE, cujo processo anterior tem o nº
Apresenta simultaneamente os projetos de especialidades
Alterações efetuadas no decurso das obras tituladas pelo alvará nº
processo nº
, conforme art.º 83º do RJUE

, emitido em sede do

Local da Operação Urbanística
Nº:

Av./Rua/Praça:
Código Postal:

Andar:

Freguesia: (escolher)
Nº da matriz:

Nº CRP:

O requerimento deve ser acompanhado com os elementos instrutórios identificados na Portaria nº 113/2015 de 22 de abril,
eventual legislação especifica, documentos adicionais e regras de apresentação definidas no Regulamento de Urbanização e
Edificação do Município de Matosinhos (RUEMM).
A não instrução do requerimento com algum dos elementos obrigatórios, deve ser justificada.

Observações:

Data: 09/10/2017

Assinatura:
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