EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA
NOVA LICENÇA
NOVA COMUNICAÇÃO PRÉVIA
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia / União

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até

Administrador

-

-

Outro

PEDIDO
Em conformidade com o estabelecido no n.º1 do artigo 72 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual (RJUE),
vem requerer a V. Exa. a concessão de nova licença ou comunicação prévia das obras, relativa ao prédio a seguir identificado:
Solicita ainda ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 72 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual (RJUE),
que sejam utilizados no novo pedido os elementos que instruíram o pedido anterior, que se mantem válidos e adequados.
ANTECEDENTES
Processo n.º

Ofício n.º

Local
Freguesia

Nº
Fração(ões)

Fundamentação do pedido:
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Alvará/Certidão de
Não Rejeição N.º

Prazo

Fase em que se encontra a obra:
Nova licença

Nova comunicação prévia

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido no Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação em vigor, na Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, no RJUE, em lei especial ou em PMOT Assinale com uma
cruz (X) os documentos que junta ao processo.
1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido:
1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente
do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva certidão negativa
do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.
1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação
ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do
ponto anterior.
1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial caso o requerente seja uma pessoa coletiva.
1.4. Ata da assembleia de condóminos.
1.4.1. Aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio ou declaração individual de dois terços dos
condóminos no caso de obras de alteração que modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício, em
conformidade com o artigo n.º 1422º do Código Civil
1.4.2. Aprovada por unanimidade ou declaração individual de cada condómino, no caso de alteração do título constitutivo da
propriedade horizontal ou alteração de utilização da fração prevista no título constitutivo da propriedade horizontal, em
conformidade com o disposto no n.º 1 do 1419º ou n.º 5 do artigo 1432º, do Código Civil.
2. Memória descritiva descrevendo a pretensão.
3. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto em conformidade com a parte I do anexo III da Portaria nº
113/2015, de 22 de abril, (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015,
de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade.
4. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto em conformidade com a parte II do anexo III, da Portaria
nº 113/2015, de 22 de abril (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei n.º
40/2015, de 1 de junho), acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e
da validade da mesma.
5. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho.
6. Fotografias do imóvel.
7. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos.
8. Outros elementos adicionais que o requerente entenda pertinentes e pretende apresentar:
8.1._____________________________________________________________________________________________
8.2._____________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

(Usar este campo exclusivamente para os casos em que a assinatura digital deste documento não seja legalmente obrigatória)
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