REQ. 19

Registo de Entrada
Entrada ______/_____/ 20____
N.º _________Código_______
Proc. ____________________
O Func. __________________

.
Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
ASSUNTO: LICENÇA ESPECIAL OU COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONCLUSÃO
DE OBRAS INACABADAS (art. 88º RJUE).
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Freguesia: __________________ Código Postal: _________________ Localidade: _________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ Correio electrónico: _________________________
a) BI nº __________________ Emitido em ___ /___ /_____ Contribuinte nº ________________________
b) Pessoa Colectiva nº _______________ Conservatória do Registo Comercial _____________________
na qualidade de (proprietário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário, titular do direito de uso e
habitação, outros)______________________________________________________________________
a) A preencher por pessoa singular
b) A preencher por pessoa colectiva

LOCAL DO PRÉDIO:
Prédio sito em ________________________________________________________________________
Com a área de _____________ descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº _______________
Inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) _____________________ Freguesia __________________________
Processo nº __________/_________, titulado por ____________________________________________
Com alvará de licença/ autorização nº ______________________ válido até _______________________

PEDIDO
Vem apresentar a Vª. Ex.ª., nos termos do disposto no art.º 88º do D.L. n.º 555/99 de 16 de Dezembro
com a alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março:
 Licença especial;
 Comunicação prévia para conclusão de obras;
Prazo requerido _______________________________

JUNTA:

 Termo de responsabilidade do técnico responsável

 Relatório técnico de situação da obra e fotografias da

 Descrição do estado da obra;
 Certidão da descrição de todas as inscrições em

 Declaração

 Calendarização da execução da obra em falta;
 Estimativa do custo total da obra em falta;



pela obra;

vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial;

TAXA: ___________________
Pago pela guia n.º _________
Em ______/______/_________

Pede Deferimento
Vila Real de Santo António _____/_____/_________

mesma;

nos termos constantes do anexo II do
R.M.U.E. (n.º 4 do art.º 8º do Regulamento n.º 404/2010,
de 5 de Maio);
Isenção legal ou regulamentar de taxas (n.º 5 do
art.º 8º do R.M.U.E e n.º 4 do art.º 9 do R.G.T.M.);

O Funcionário
__________________________________

O Requerente
_____________________________________

O GESTOR DE PROCEDIMENTO
Nome _________________________________________ Categoria _____________________________
De ____/____/______ a ____/____/_____
Substituído por:
Nome _________________________________ Categoria _____________________________________
De ____/____/_____ a ____/____/______

