Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

Balcão Único

ALTERAÇÕES
Reg. Ent. n.º:
Processo n.º:

Exmo. Senhor

Registado em:

Presidente da Câmara Municipal

O Funcionário:

REQUERENTE
Nome
:
Residência/Sede:

Nº:

Código Postal:

Freguesia:

NIF/NIPC:

Concelho:

BI/CC:

Estado Civil:

Localidade:

Passaporte:

Válido até:

Profissão:

Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:

REPRESENTANTE
Nome:
Residência/Sede:

Nº:

Código Postal:

Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Telemóvel:

Localidade:
Concelho:

Passaporte:
Fax:

Válido até:
E-mail:

Qualidade de:

NOTIFICAÇÕES/COMUNICAÇÕES
Mais solicita que todas as notificações/comunicações referentes ao pedido, iniciado com o presente requerimento,
sejam dirigidas para:

Através de:

Outro - Nome:
Residência/Sede:

Nº:

Código Postal:

Freguesia:
Telemóvel
:

Telefone:

Praça da República

7250-116 Alandroal

geral@cm-alandroal.pt

Fax:

Localidade:

Concelho
:
E-mail:

telef (+351) 268 440 040 • fax (+351) 268 440 041/2
nif : 506 772 527
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PEDIDO
Vem requerer a V. Exa., na qualidade de  Proprietário  Outro _______________________________, nos
termos legais, alterações  executadas  iniciadas  a executar, ao projeto:
 Licença  Comunicação Prévia
Tendo

em

vista:



Ampliação



Alteração

à

implantação



_____________________________________________
 À operação de loteamento
 __________________________________________________________________________________________
Processo

n.º

______/________

em

nome

de

_________________________________________________________

DOCUMENTOS A ENTREGAR
Para o efeito, junta os documentos que se elencam:

 Requerimento
 Acompanhado de documento comprovativo da identificação do requerente, designadamente o original do Bilhete de
Identidade/cartão de cidadão para o funcionário municipal reconhecer a assinatura;
 No caso de empresa, juntar também cópia do Registo Comercial onde conste a forma de obrigar em relação à assinatura;

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou
prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva
certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da operação
ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte
diretamente da certidão da descrição predial;

 Levantamento do existente, desenhos de sobreposição e da situação final (incluindo planta de implantação, cortes e alçados)
sendo representado com as seguintes cores: a vermelho os elementos a construir, a amarelo os elementos a demolir, a preto
os elementos a manter e a azul os elementos a legalizar;

 Projetos das especialidades, desde que as alterações impliquem modificações aos projetos já apresentados;
 Termos de

responsabilidade dos autores/coordenadores dos projetos das especialidades apresentados, atestando que as

alterações não implicam modificações;

 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arquitetura;
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 Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto de arquitetura;
 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho;
 Prova de inscrição do autor dos projetos e do coordenador do projeto em associação pública de natureza profissional e da
validade da mesma;

 Outros

elementos

que

pretenda

apresentar:

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

 Não obstante a operação urbanística em causa estar sujeita a comunicação prévia, pretendo que prossiga o
procedimento de licenciamento ao abrigo do n.º 6 do artigo 4.º do RJUE;

 Todos

os elementos escritos e desenhados devem ser apresentados em suporte digital (CD/PEN com os

elementos escritos em pdf e desenhados em dwf) e 1 exemplar em papel.

OBSERVAÇÕES

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Alandroal,

O Requerente/

O Representante,

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder
assinar)

Validei a conformidade da assinatura de acordo
com o documento exibido.

(O Funcionário)

Gestor do Procedimento:
Telefone:

Praça da República

E-mail:

7250-116 Alandroal

geral@cm-alandroal.pt
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