REQUERIMENTO
Comunicação Prévia – Regime Excecional
(D.L. 130/2017, de 09/10)

Obras de Edificação para Habitação
DOPGU
ENTRADA Nº

SPO

Exmo. Senhor,

SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

REQUERENTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:
Telefone:

Concelho:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Proprietário

Comproprietário

Usufrutuário

Locatário

Outro

REPRESENTANTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Mandatário

Gerente

Administrador

Procurador

Outro

NOTIFICAÇÃO:
Solicitando que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam dirigidas para:
Requerente, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Representante, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Outro:
Residência / sede:
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n.º:

Lote, Andar:
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Possuindo um prédio sito na rua / praça

,

na localidade de

, na freguesia de
, inscrito na matriz

descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº
artigo

, que se encontra abrangido

pormenor / urbanização,

,
rústica / urbana sob o

pelo Plano Director Municipal de Tábua,

por alvará de loteamento e / ou

por plano de

propriedade horizontal.

PEDIDO
Vem apresentar a V. Exa., ao abrigo do disposto no nº. 1 do artigo 5º do D.L. 130/2017, de 09/10 e do artigo
34º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, a comunicação prévia relativa à
operação urbanística de:
(assinale com um X a classificação da operação urbanística)

Alteração
De

Reconstrução
(1)

destinado a habitação.

Contempla a legalização de obras?

Sim

Não

Inclui ampliação até 10%?

Sim

Não

Nos termos do artigo 10º do Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de outubro, solicito que sejam considerados os
documentos constantes do processo n.º

que se mantenham válidos e adequados.

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via correio eletrónico.
DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR
A instrução do processo é efetuada de acordo com o estipulado no ponto I e no nº 22 do ponto IV do Anexo I
da portaria nº 113/2015, de 22/04, conjugada com o capítulo IV do RMUE.
- Certidão da descrição predial emitida pela conservatória do registo predial, ou certidão negativa e certidão
de teor;
- Plantas de localização à escala 1:25000 e 1:1000;
- Termos de responsabilidade subscritos pelos autores e coordenador dos projetos;
- Calendarização da obra;
- Estimativa do custo total da obra;
- Fotografias do edifício;
- Projeto de arquitetura;
- Projeto de estabilidade;
- Ficha de segurança contra incêndios;
- Declaração assinada pelo empreiteiro, com a indicação do número do alvará, ou de outro título habilitante
emitido pelo InCI, I.P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra;
- Apólice de seguro de acidentes de trabalho;
- Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra;
- Livro de obra;
- Plano de segurança e saúde;
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- Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direção de obra, onde este se responsabilize pelo
cumprimento das normas de construção e de segurança aplicáveis.

(1)

Moradia / Anexo

Tábua,

de

Pede Deferimento, o

, de

Requerente,

Representante

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
O funcionário:
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em
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