ENTRADA
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DESPACHO
ENTRADA Nº.
DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO URBANA
PEDIDO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS
(Conforme o Art.º 17º da Portaria 232/2008)

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro
NOME
MORADA
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

CONCELHO

TELEFONE

FAX

E-MAIL

B.I. / N.º ID CIVIL

TELEM.
C.A.E.

DATA VALIDADE

N.º DE CONTRIBUINTE

Objecto do Requerimento

Vem por este meio requerer a V. Ex.ª:

O REQUERENTE,

Miranda do Douro _____/_____/________

PO.01-IM.1.16.00

Documentos Anexos





Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização de
operação;



Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos;



Projecto de execução dos trabalhos;



Memória descritiva e justificativa esclarecendo devidamente a pretensão;



Estimativa do custo total dos trabalhos;



Calendarização da execução dos trabalhos;



Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia,
quando esta existir e estiver em vigor;



Projectos da engenharia de especialidades necessários à execução dos trabalhos;



Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projectos e coordenador do projecto quanto ao
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;



Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à operação urbanística
a realizar.



Extracto da planta de síntese do loteamento.



Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de
trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro;



Termos de responsabilidade assinados pelo director de fiscalização de obra e pelo director de obra;



Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P., com habilitações adequadas à natureza e valor da
obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos a executar, a
verificar através da consulta do portal do InCI, I. P., pela entidade licenciadora, no prazo previsto para a rejeição
da comunicação prévia;



Livro de obra, com menção do termo de abertura;



Plano de segurança e saúde.

Quando se trate de trabalhos em áreas não abrangidas por plano municipal de ordenamento do território, o
pedido deve ser instruído com os elementos referidos no n.º 1 e, ainda, com os seguintes:



Extracto da carta da Reserva Agrícola Nacional abrangendo os solos que se pretendem utilizar ou, quando
esta não exista, parecer sobre a capacidade de uso, emitido pelos serviços competentes para o efeito;



Extracto da carta da Reserva Ecológica Nacional com a delimitação da área objecto da pretensão ou, quando
esta não existir, parecer emitido pelos serviços competentes.
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