Registo de Entrada

Exmo. Senhor

Entrada n.º _____________

Presidente da Câmara Municipal

Data _____/_____/_______

de Mealhada

Processo n.º ____/____/___
Rubrica _______________

MUNICÍPIO DE MEALHADA

TERMO RESPONSABILIDADE DOS AUTORES DO PROJETO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
(ART.º 10.º DO RJUE)
(a),

morador na

, contribuinte n.º
inscrito na

sob o n.º

(b)

,
(a),

morador na

, contribuinte n.º
inscrito na

sob o n.º

(b)

,
(a),

morador na

, contribuinte n.º
inscrito na

sob o n.º

(b)

,

Declaram, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, que o projeto da operação de loteamento de que
são autores, localizado em

(c), cujo
(d)

foi

requerido

por
,

observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente:
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de
09 de setembro
Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto
Plano

(e), em vigor para o local.

(a) Nome e habilitaçãoao do autor do projecto.
(b) Indicar a associação pública de natureza profissional quando for o caso.
(c) Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia).
(d) Licenciamento/Comunicação Prévia.
(e) Indicar o plano municipal de ordenamento do território em vigor para o local.
(f) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade.
DGU_OL 3-C

Declaram ainda cumprir as obrigações previstas no artigo 12.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, alterada e republicada
pela Lei n. 40/2015, de 1 de junho.

Mealhada,

de

de

_________________________________________ (f)
_________________________________________ (f)
_________________________________________ (f)

(a) Nome e habilitaçãoao do autor do projecto.
(b) Indicar a associação pública de natureza profissional quando for o caso.
(c) Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia).
(d) Licenciamento/Comunicação Prévia.
(e) Indicar o plano municipal de ordenamento do território em vigor para o local.
(f) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade.
DGU_OL 3-C

