
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

Licenciamento de Demolição das Edificações

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA  
Câmara Municipal

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório

Pedido:

Pág. 1/2

 Vem solicitar a V. Exª se digne licenciar a obra de demolição do prédio sito em:

 urbana sob o número

 freguesia de

 na matriz predial respetiva sob o número

 deste concelho.  O prédio onde se pretende levar a efeito a referida obra tem a área de m

 Predial sob o número

2  , encontra-se inscrito

 e descrito na conservatória do Registo 

 da freguesia

Mod.URB101.1

Morada*

Identificação do Requerente:

Nome*

Concelho*

B.I./ C.C.*

Cód. Postal*

Cont. Fiscal*- Validade*

Freguesia*

 E-mail*

-

Tel./ Telef.*

Na qualidade de: Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico

Pede deferimento,

Paredes de Coura,

NOTAS

O Requerente
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MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA  
Câmara Municipal

Elementos que acompanham o pedido:

Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão;

Fotocópia do Cartão de Contribuinte;

Mod.URB101.1

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito lhe confira a faculdade de realização da operação ou da 
atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação.

Copia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia caso exista e esteja em vigor 
ou indicação do respetivo procedimento administrativo, se aplicável.

Caso a operação seja abrangida por operação de loteamento, indicação do respetivo procedimento administrativo.

Descrição da utilização futura do terreno.

Indicação do local de depósito dos entulhos.

Projetos de especialidades necessários à execução dos trabalhos, incluindo o projeto de estabilidade ou de contenção de construções 
adjacentes e termos de responsabilidade dos seus autores.

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei nº 31/2009, de 3 de julho.

Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos.

Estimativa do custo total da obra.

Termos de responsabilidade assinados pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra.

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n. 235/2013, de 24 de julho.

Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P que confira habilitações adequadas à 
natureza ou valor da obra.

O Requerente
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