
Câmara Municipal de Portalegre
NIF 501 143 718

COMUNICAÇÃO DE INICIO DE TRABALHOS
(Operações urbanísticas isentas de controlo prévio)

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portalegre

Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula)

Nome ___________________________________________________________________________,

Domicílio/Sede ____________________________________________________________________,

Freguesia _________________________, Código Postal _______-______ _____________________,

Concelho de _____________________, Telefone_______________ Telemóvel1 _________________,

Fax ____________________, N.º de Identificação Fiscal ___________________________________,

NOTAS: Se pretender pedir licença especial de ruído deve formalizar o pedido conjuntamente com este,
preenchendo para o efeito o modelo de requerimento próprio, de acordo com o estabelecido com o n.º1
do art.º15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro.
A ocupação de via pública carece de licença a requerer, em modelo próprio, 15 dias antes do início dos
trabalhos.

Portalegre, ________ de ____________________ de _________

Pede deferimento,

O Requerente,

_________________________________________________

Bilhete de Identidade Cartão do Cidadão n.º __________________

Conferi os dados do Bilhete de Identidade Cartão do Cidadão.

O funcionário, ____________, em ____/___/______

Junta documento comprovativo de legitimidade para prática da operação urbanística (Autorização, Caderneta
Predial, Certidão Registo Predial, …)

2 Proprietário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário, titular do direito de uso e habitação, outro (descrever).
3 Descrever o tipo de trabalhos que pretende executar.

Reg. n.º ___________________

Data ______/______/_________

Funcionário _________________

Despacho:

Bilhete de Identidade Cartão do Cidadão n.º ________________________________________,

e-mail1 ___________________________________________________________________________,

Na qualidade de2 _________________________________________________________________,

do prédio/fração descrito na Conservatória do Registo Predial de Portalegre sob o n.º

______________, Artigo  Urbano  Rústico n.º ______________, Fração _________,

denominada/sito em ___________________________________________________________Código

Postal _______- _______ _________________ Freguesia ____________________________ ,

Código de acesso à Certidão Predial Online_______________________________________________.

Vem comunicar a V. Exa., a intenção de dar inicio aos trabalhos de3______________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

DAGF – Serviço de Administração Geral – Atendimento | Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 28, Apartado 47 | 7300-186 Portalegre

Linha de Atendimento Direto: 245 307 428 | Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente)
E-mail: servico.atendimento@cm-portalegre.pt

(n.º 1 do art.º 93.º, Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual)

1 De acordo com o art.º 121.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, as notificações  e                 
  comunicações devem ser efetuados através de meios eletrónicos.
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