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EXMO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMINHA 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  RREEQQUUEERREENNTTEE  
(Nome) ___________________________________________________________________________________, 
contribuinte nº __________________, residente em ______________________________________________, 
código postal ________-_____  _______________________, freguesia de ____________________________, 
concelho de ___________________________________________, telefone número ____________________, 
E-Mail _____________________________________  identificação civil n.º _________________, válido até  
____/____/_______, na qualidade de (1) ______________________________________, vem comunicar a V. 
Exa. que vai iniciar os trabalhos relativos ao prédio abaixo identificado, em conformidade com o estabelecido 
no artigo 80.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua actual redacção (RJUE). 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRRÉÉDDIIOO  
Lugar / Rua _______________________________________________________________________________ 
com a área total de _____________ m2, descrito na conservatória do registo predial sob o n.º _____________ 
inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) _____________________ freguesia de ____________________________ 
Confrontações:  Norte: ________________________________ Sul: _________________________________  

   Nascente: _____________________________ Poente: ______________________________ 
  

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPEEDDIIDDOO  
 

Tipo de obra (selecionar a operação à qual o seu pedido se encontra sujeito): 
 

 89 - Sujeita a licença administrativa (número 2 artigo 4.º) 

 90 - Sujeita a comunicação prévia (número 4 artigo 4.º) 

 151 - Isenta de controlo prévio - Conservação (alínea a) do nº 1 do artigo 6.º) 

 152 - Isenta de controlo prévio Alteração no interior de edifícios ou suas frações que não impliquem modificações na 

estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados ou coberturas (alínea b) do nº 1 do artigo 

6.º) 

 153 - Isenta de controlo prévio de escassa relevância urbanística (alínea c) do nº 1 do artigo 6.º): 

 
Descrição sucinta: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  
 
Pessoa encarregada da execução dos trabalhos: __________________________________________________ 

 

Data de início dos trabalhos: ______/______/______ 

Data de fim dos trabalhos:   ______/______/______ 

  
  
  
  

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 

Refira algum processo ou alvará que constitua antecedente do prédio objeto da pretensão:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 Construção anterior a 1951       Sem antecedentes 
 
 
 
(1) Proprietário, usufrutuário, arrendatário, locatário ou outro 
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O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal 

caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à 

verdade. 

Declara, ainda o seguinte: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pede deferimento, 
 

_______________________, _____de _________________de ________, 
 

Assinatura do(s) Requerente(s) 
 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  AA  AAPPRREESSEENNTTAARR  CCOOMM  AA  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNIICCIIOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOOSS  
  
Documentos genéricos 
 
 Cópia do documento de identificação civil 
 Cópia do Cartão de Contribuinte 
 Procuração, no caso de o requerente ser representado por procurador 
 
Obras isentas de controlo prévio (nº 3 do artigo 9º do RMUE) 
 
 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade 

da realização da obra; 
 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos; 
 Quando aplicável, ata do condomínio da qual conste, de forma explícita, deliberação relativa à 

autorização da realização da obra, com identificação dos condóminos e do seu sentido de voto, 
bem como a fração de que são proprietários, ou mandatários; 

 Planta de localização à escala do PDM, assinalando a área objeto da pretensão; 
 Extratos das plantas de ordenamento e condicionantes do PDM à escala disponível; 
 Levantamento fotográfico da área a intervir 
 
 


