Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Montijo

NOTIFICAÇÃO – INSTALAÇÃO DE GERADORES EÓLICOS
Req. – 01.07.01
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

N.º DE CONTRIBUINTE

NOME COMPLETO
MORADA / SEDE

-

CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

TELEF./TELEM.

FAX

E-MAIL

B.I. / CARTÃO DO
CIDADÃO
NA QUALIDADE DE

Proprietário

Outra

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO
NOME COMPLETO
MORADA / SEDE
CÓDIGO POSTAL

-

TELEF./TELEM.

FREGUESIA
FAX

E-MAIL

B.I. / CARTÃO DO
CIDADÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
PRÉDIO DESCRITO NA
C.R.P. SOB O N.º

FREGUESIA

MORADA

REF.ª DO PROCESSO

Objeto da Notificação

Vem notificar a câmara municipal, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 6.º- A do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, de que vai levar a efeito uma obra de escassa relevância
urbanística (que não se realiza em imóvel classificado ou em vias de classificação, de interesse nacional ou interesse público ou
na respetivas zonas de proteção, ou em imóvel integrado em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação ),
referente à instalação, associada a edificação principal, de geradore/s eólico/s para produção de energia renovável,
o/s qual/ais não excede/m a cércea da mesma em 4 m, não tendo, o equipamento gerador, raio superior a 1,5 m.



Autorizo que as comunicações efetuadas ao longo do presente procedimento sejam processadas através de
telefone ou correio eletrónico acima mencionado, nos termos do n.º 1, do artigo 63.º do CPA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (n.º 5, do artigo 6.º- A):

 Planta de localização à escala de 1:2000 ou 1:10000 assinalando o local da instalação; original e validade de 1
ano;

 Memória descritiva onde conste:



a) A cércea e raio do equipamento;
b) O nível de ruído produzido pelo equipamento;
Termo de responsabilidade onde o apresentante declare conhecer e cumprir as normas legais e
regulamentares aplicáveis à instalação de geradores eólicos (conforme minuta 11 – Termo de Responsabilidade de
instalação de geradores eólicos);
Fotografias do local.
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Montijo,

de

de

O apresentante,

_________________________________________________________________________________
Assinatura do apresentante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar.

ENTRADA

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPACHO

REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DATA

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA N.º
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