RENOVAÇÃO – PROCESSOS CADUCADOS
Reg. de entrada

Despacho

Registo nº _________ / __________
Data: ______ / ______ / ______
Livro: __________________
Registado por: _______________

_____________________
Em ______ / ______ / ______
A coordenadora técnica
_______________________

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:
Morada:
Freguesia:
Código Postal:

-

Concelho:

Tel./Tlm

Email:
Contribuinte nº:
Na Qualidade de:

BI/CC:
Proprietário

Procurador

Processo Caducado
Processo nº _____ / ______ Referente a:
Aprovação em Reunião de Câmara ____ / ____ / ______
Licenciado em ____ / ____ / ______

Licença de obras _______ / __________

Prédio sito em:

Freguesia:

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Bispo
Área :
sob nº:

m2

Inscrito na Matriz Predial urbana / rustica sob o nº:

m2

Área :

Vem em conformidade com o artigo 72º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, na redação
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 136/2014 de 9 de setembro, requerer a V. Exa. novo
licenciamento da obra acima referida.
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS Anexo II Portaria 113/2015
Formato digital
CD
DVD contendo todas os elementos instrutórios (n.º1)
Peças escritas em formato “PDF” em formato A4 datadas e assinadas

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento
dos serviços do Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes diz respeito e solicitar
por escrito a sua atualização ou correção.
Mod. 288/8-SGQ
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DOCUMENTOS A ENTREGAR
– Certidão de Registo na Conservatória do Registo Predial;
– Termo de Responsabilidade do autor e coordenador do projeto;
– Estimativa de custos;
– Calendarização;
– Ficha de Segurança Contar Risco de Incêndio, Mod. 200901 da ANPC, ou projeto de Segurança
Contra risco de Incêndio;
– Acessibilidades – desde que inclua tipologias do artigo 2º do Decreto-Lei nº 163/2006;
– CD contendo todos os documentos entregues;
–
–
DECLARA QUE:
Fazem parte deste pedido as peças desenhadas anexas ao processo nº _______ / _________

MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
endereço eletrónico
Email:
Solicito o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
domicilio :
ASSINATURA
Pede Deferimento
Vila do Bispo, ______ de ________________ de ________
_______________________________________________

VERIFICAÇÃO
Conferi e confirmo o recebimento dos documentos referidos no requerimento supra:
Em ____ / ____ / ______

O Funcionário ___________________________

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos
serviços do Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes diz respeito e solicitar por escrito a
sua atualização ou correção.
Mod. 288/8-SGQ
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