ENTRADA
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DESPACHO
ENTRADA Nº.
DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO URBANA
PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO (Conforme o Art.º 9º 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.1.08.00

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;



Extractos das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação e das respectivas plantas de
condicionantes, quando exista plano municipal de ordenamento do território, e respectivas plantas de
condicionantes e planta à escala de 1:2500 ou superior, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar os trabalhos;



Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano director municipal ou à
escala de 1:25 000, quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objecto da operação;



Extractos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente;



Projectos de engenharia de especialidades (nos termos da alínea f), nº 1, do artigo 9º) – Ver Req.
Especialidades.



Orçamento da obra (nos termos da g), nº 1, do artigo 9º);



Condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos (nos termos da aliena h), nº 1, do artigo 9º)



Cópia da notificação da Camara Municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, nos
termos da alínea i), nº 1 do nº 9



Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projectos (nos termos da alínea j), nº 1, artigo 9º);



Contrato de urbanização (nos termos da alínea l), nº 1, artigo 9º)



Plano de acessibilidades - desde que inclua tipologias do artigo 2º do decreto-lei n.o 163/2206 (nos termos da
alínea m), nº 1, artigo 9º);



Estudo que demonstre conformidade com o Regulamento Geral Ruido (nos termos da alínea n), nº 1, artigo 9º);



Cópia da notificação do deferimento do pedido de licenciamento da operação de loteamento;



Documento comprovativo de prestação de caução;



Apólice seguro que cobra a responsabilidade pela reparação de dados emergentes de acidentes de trabalho
(nos termos da alínea b), nº 2 do artigo 10º);



Termo responsabilidade assinado pelo director de fiscalização de obra;



Declaração de titularidade de alvará, emitido pelo InCI, I.P. com habilitações adequadas (nos termos da alínea
d), nº 2, artigo 10º);



Livro de obra, com menção do termo de abertura;



Plano de segurança e saúde;



Minuta de contrato de urbanização aprovada, quando exista;
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