EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
PEDIDO DE LICENÇA DE OBRAS INACABADAS
REQUERENTE
Nome
Morada
Código Postal

Freguesia
N.º Identificação Fiscal

N.º Identificação Civil

Válido até

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telemóvel

Telefone

Fax

E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado
Na qualidade

Proprietário

Mandatário

Outro

Prédio sito
Código Postal

Freguesia
Nº Registo Predial

PEDIDO
Ao abrigo do disposto no artigo 88º do RJUE, vem solicitar a V. Exa. Licença Especial para a conclusão das obras no prédio supra
identificado.
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente
Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e implantação dos PMOT vigentes e das respetivas plantas de condicionantes,
da planta de síntese do loteamento quando exista e planta à escala 1/2000 ou superior, com o terreno objeto da intervenção
corretamente delimitado
Certidão da inscrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou
prédios abrangidos (a validade das certidões extraídas a partir de 21 de julho de 2008 é de 1 ano) ou código da Certidão
Permanente
Certidão da Conservatória do Registo Predial (válida por 1 ano desde a emissão), caso o requerente seja uma pessoa coletiva ou
Código da Certidão Comercial Permanente
Ficha Estatística INE (Q3)
Levantamento fotográfico para verificação do “estado avançado de execução das obras”
Termo de responsabilidade do coordenador do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis, nos termos do disposto no Anexo II da Portaria nº 232/2008, de 11 de março
Prova de inscrição do técnico do projeto na associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da
apresentação do requerimento inicial
Termo de responsabilidade
Memória descritiva e justificativa das obras a concluir
Estimativa do custo das obras a concluir
Calendarização da execução das obras a concluir
Quadro sinótico
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Outros elementos:

PEDE DEFERIMENTO
O requerente

Data

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo
seja devidamente corrigido.
NOTAS

O Técnico de Atendimento

Data
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