Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL

Processo n.º

-20

/

RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO
OBRAS DE EDIFICAÇÃO / OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
artigos 72.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara,
Nome

, Contribuinte n.º

B. I. / C. Cid. n.º

,

, com morada

na localidade de

,
, freguesia de

concelho de

, com o cód. postal

vem na qualidade de

proprietário,

,
, e n.º tel.

arrendatário,

outro

,
, requerer:

nova licença/comunicação, solicitando economia processual (apresentação máx. de 18
meses após caducidade ou, se o prazo estiver esgotado, não existam alterações de facto e de
direito), para execução das obras constantes do anterior processo de obras n.º /
,
no período de
mês(es) de acordo com a nova calendarização, em virtude de:
o prazo para entrega de projetos de especialidades ter caducado;
o prazo para levantamento do alvará de licença de

construção /

obras de urbanização ter

caducado;
o prazo do alvará de licença de

construção /

obras de urbanização ter caducado;

não ter iniciado as obras no prazo de 12 meses, após a emissão do alvará de licença;
as obras estarem suspensas/abandonadas por período superior a 6 meses, após a emissão do alvará de
licença;
.

Com pedido de ocupação de via pública com
pelo prazo de
dias, com a área de
m2 ( x

, para a execução da obra
m).

Autorizo notificação via correio eletrónico para os seguintes endereços:
,

Nome

na qualidade de

requerente,

técnico,

outro

;
,

Nome

na qualidade de

Elementos a entregar:

(constantes na portaria n.º 113/2015, de 22/04, e
referenciados nos requerimentos de Licenciamento e de
Comunicação Prévia)

Pede deferimento,
Santarém,
/

/

requerente,

técnico,
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