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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 _______________, com validade 

até ____/____/______, na qualidade de (1) ________________________________, não tendo concluído as 

obras no prédio a baixo identificado, vem, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na sua atual redação (RJUE) solicitar a V. Exª o seguinte: 

 
 91 - Renovação da licença (artigo 72º) 

 92 - Apresentar nova comunicação prévia (artigo 72º) 

 93 - Licença especial para conclusão das obras (artigo 88º) 

 
 
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: _____________________________________ 
  
 
Descrição sucinta: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

 Processo n.º _____________ 

 Alvará de Construção  n.º __________ de ______/______/______ 

 Outro: ________________________________  n.º __________ de ______/______/______  
 
 
 
(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) 
 
________________________________________________ 

 

 
________________________________________________ 

 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 

Normas auxiliares: 
 Termo de responsabilidade do autor do projecto 
 Termo de responsabilidade do director de obra/fiscalização de obra 
 Declaração do industrial de construção civil 
 Declaração do técnico 
 

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  AA  AAPPRREESSEENNTTAARR  CCOOMM  OO  PPEEDDIIDDOO  
  

Documentos Genéricos 
 
 1. Documentos comprovativos da qualidade de titular 
 2. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos 
 3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido, nos termos previstos 

no artigo 22º da Lei 31/2009 de 3/7, para o(s) técnico(s) autor(es) de projeto 
 4. Memória descritiva, esclarecendo os motivos da não conclusão em tempo útil dos trabalhos 

bem como os trabalhos que faltam concluir 
 5. Estimativa Orçamental dos trabalhos que faltam executar 
 6. Calendarização relativa aos trabalhos que faltam executar 
 7. Termo de responsabilidade subscrito pelo(s) autor(es) do projeto 
 8. Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra 
 9. Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização de obra 
 10. Caso o técnico que assume a direção técnica de obra pertença ao quadro de pessoal da 

empresa responsável pela execução da obra (artigo 22º da Lei 31/2009): 
 10.1. Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela 

execução da obra, através da declaração de remunerações conforme entregue na 
segurança social, referente ao último mês. 

 11. Comprovativo da integração no quadro técnico da empresa responsável pela execução da 
obra, devidamente comunicado à entidade com competência para a concessão de alvará 
para o exercício da atividade de construção, através de declaração emitida por essa entidade 
em documento escrito ou em formato eletrónico fidedigno. 

 12. Declaração subscrita pelo técnico que assume a direção técnica da obra referindo que não 
pertence ao quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da obra. 

 13. Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, exceto 
operação de loteamento 

 14. Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P., com habilitações adequadas à 
natureza e valor da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias 
adequadas aos trabalhos a executar, a verificar através da consulta do portal do InCI, I. P., 
pela entidade licenciadora, no prazo previsto para a rejeição da comunicação prévia, exceto 
operação de loteamento 

 15. Declaração subscrita pelo industrial de construção civil, assumindo a execução da obra 
 
 
 


