REQUERIMENTO

COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Cinfães

Obras sujeitas a controlo prévio – Processo N.º
Obras isentas de controlo prévio
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal
B.I. / Cartão Cidadão

Validade

Concelho

Contribuinte Fiscal

Telefone

Fax

Telemóvel

E-mail
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado (conforme previsto no artigo 121.º do RJUE)

Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
Morada

(em caso de envio de correspondência)

Freguesia

Código Postal
B.I. / Cartão Cidadão

Validade

Concelho

Contribuinte Fiscal

Telefone

Fax

Telemóvel

E-mail
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado (conforme previsto no artigo 121.º do RJUE)

Na qualidade

Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Outro

PEDIDO
Em conformidade com o estabelecido no artigo 80.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação,
vem comunicar a V. Exª. o início dos trabalhos relativos ao processo acima identificado.
Data de início dos trabalhos
Local dos trabalhos
Responsável pelo execução dos trabalhos
Descrição dos trabalhos a realizar (nos casos de obras isentas de controlo prévio):

IMPOU013.3
Paços do Concelho
4690-030 Cinfães

1/2
Telefone 255 560 560
Fax
255 560 569

www.cm-cinfaes.pt
NIPC 506 693 651

Email: geral@cm-cinfaes.pt

REQUERIMENTO

COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Assinalar no quadrado “A” os elementos apresentados
O quadrado “B” destina-se a uso exclusivo dos Serviços Camarários
A

B

No caso de obras isentas de controlo prévio
1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação:
1.1. Documento de identificação civil
1.2. Documento de identificação fiscal
1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial, no caso de pessoa coletiva
1.4. Ata da assembleia de condóminos
1.5. Outras autorizações que sejam devidas (senhorio / usufrutuário / com-proprietários, etc.)
2. Fotografia aérea à escala conveniente (ex: www.google.pt/maps )
3. Autorização de Utilização n.º
4. Outros elementos
4.1.
4.2.
4.3.

Na realização de operações urbanística isentas de controlo prévio não estão dispensadas a observância das
normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais, intermunicipais
ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de
construção, as de proteção do património cultural imóvel
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
Os modelos de requerimento e o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação
www.cm-cinfaes.pt

(RMUE) podem ser consultados em

TOMA CONHECIMENTO
A presente comunicação de início dos trabalhos deve ser efetuada com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data de início de
trabalhos pretendida
Em caso de necessidade de ocupação da via pública por motivo de obras (andaime, tapume, contentor, guarda, grua ou bombagem de
betão) deve ser efetuado , em simultâneo com a presente comunicação, o respetivo pedido de licenciamento com a antecedência mínima
de 15 (quinze) dias úteis da data de início de trabalhos pretendida

PEDE DEFERIMENTO
Data

Assinatura

NOTAS (RESERVADO AOS SERVIÇOS)

FUNCIONÁRIO DE ATENDIMENTO
Data

Assinatura
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