ENTRADA

DESPACHO
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA Nº.
DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO URBANA
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME EXCECIONAL EXTENSÃO DOS PRAZOS (Art.º 3º do DL 26/2010, alterado pelo DL120/2013)
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, aplicação do regime excepcional de extensão de prazos a que diz
respeito o processo de obras nº _______________________ para:

 Requerer a emissão do título da operação urbanística (art.ºs 71º a 76º do RJUE) conforme notificação
Nº ___________________ de ________________________

 Execução de obras (artºs 58 e 59º do RJUE)

O Requerente,

Miranda do Douro _____/_____/________

E
E

PO.01-IM.1.96.00

Documentos Anexos
(apenas para prorrogação para execução de obras)



Documentos comprovativos da legitimidade do requerente caso não seja o proprietário;



Calendarização da execução da obra;



Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direção de obra



Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direção de fiscalização da obra



Apólice de seguro de construção e comprovativo de pagamento, em vigor: recibo da última liquidação ou
declaração da seguradora atestando a validade do seguro (quando exigível)



Apólice de seguro, em vigor, que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes
de trabalho e comprovativo de pagamento: nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro (deverá
apresentar recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro)



Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I.P (Instituto da Construção e do Imobiliário), com
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com
subcategorias adequadas aos trabalhos executar ou documento em formato digital dependente de registo no
InCI



Livro de obra



Alvará de licença / declaração de admissão de comunicação prévia emitidos pela Câmara Municipal
(original)



___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________
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