Renovação de Licença ou Comunicação Prévia

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Tabuaço

Nome______________________________________________________________________________ contribuinte
fiscal n.º ____________________, portador do Bilhete de Identidade n.º _____________________, emitido em
_____/_____/______ pelo Arquivo de Identificação de ______________________ / Cartão de Cidadão com
validade _____/_____/______*, residente em ____________________________________________________
código postal _____-____, freguesia de _______________________ telefone/telemóvel n.º __________________ /
_________________, correio electrónico _______________________________________________________,
Titular de Licença de Edificação/Comunicação Prévia do Processo de Obras n.º _______________ vem requerer
nos termos do disposto no art.º 72.º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n. 26/2010, de 30 de Março, nova licença/comunicação prévia.
Mais requer que lhe sejam consideradas válidas e adequadas as peças escritas e desenhadas do Proc.º n.º
_________/____________.
Para o efeito junta a documentação indicada no verso.

Pede deferimento,
Tabuaço, _______ de _________________ de ________
O (s) requerente (s)
______________________________________________

*Riscar o que não interessa.

Conferi Documentos (Assinatura legível).
________________________________________________
Categoria: _______________________________________
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Renovação de Licença ou Comunicação Prévia
1. Obras previstas nas alíneas c) a h) do n.º1 do art.º 6.º:
1.1. Extracto das cartas da REN, RAN e condicionantes, do Plano Municipal de Ordenamento do Território
em vigor;
1.2. Planta de localização e enquadramento à escala a fornecer pela Câmara Municipal, com a indicação
precisa do local onde se pretende executar a obra, e planta síntese do loteamento (quando necessário);
1.3. Documento comprovativo da validade de inscrição em associação pública de natureza profissional;
1.4. Peças escritas e desenhadas indispensáveis à identificação dos trabalhos a realizar
1.5. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis
1.6. Memória descritiva e justificativa onde deverá constar a justificação das alterações pretendidas, bem
como a sua funcionalidade, articulação, aproveitamento interior e utilização

Nota: Caso se pretenda ocupar o espaço público deverá utilizar o Requerimento de «Licença de Ocupação de Via
Pública para realização de Operações Urbanísticas»
Após análise do processo a Câmara reserva-se no direito de solicitar outros documentos que considere necessário
de acordo com a legislação em vigor.
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