
MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO                                                  
CÂMARA MUNICIPAL 
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 
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Contribuinte nº 506 829 138 
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REGISTO DE ENTRADA  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS  DESPACHO 

Nº       /          

 
Pº Nº     /     /     /    

Em    /    /       

 

O Funcionário, 

________________ 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião 

REQUERIMENTO 

Nome / Designação       

Contribuinte / pessoa colectiva nº       Bilhete de Identidade nº       Telefone       

com morada / sede       Código Postal       -     

Freguesia de       Concelho de       

na qualidade de:  Proprietário          Arrendatário        Usufrutuário  Outro       

 

 Requer, nos termos legais, a aprovação da:  Licença administrativa  Comunicação Prévia 

com vista à realização das operações urbanísticas a seguir assinaladas: 

      Obras de construção          Obras de reconstrução          Obras de ampliação         

      Obras de alteração          Obras de demolição          Alteração de utilização         

      Obras de urbanização          Operações de loteamento          Criação / Remodelação de infra-estruturas 

      Trab. de remodelação de terrenos    Legalização artigo 102.º-A  

 

 Requer, nos termos legais, a aprovação dos projectos das especialidades, a seguir assinalados, cujo projecto de  

      Arquitetura foi aprovado em     /    /      e a que se refere o Processo de Obras acima referido. 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO 

Prédio  Urbano                  Rústico  Misto Inscrição matricial: Artigo nº       

Lugar       Freguesia de       

Descrição na Conservatória do Registo Predial de Santa Marta de Penaguião sob o nº       

 

Santa Marta de Penaguião,    de       de      

 

O Requerente, 

 

______________________________________________ 

 

 Autorizo o Município de Santa Marta de Penaguião a proceder ao tratamento dos meus dados pessoais.1 

 

 
1     Os dados recolhidos neste pedido, relativamente à proteção de dados pessoais, são única e exclusivamente para dar cumprimento ao 

disposto no artigo 102º do Código do procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido 
formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município de Santa Marta de Penaguião respeitará a legislação em vigor 

em matéria de proteção de dados pessoais. 



PROJECTOS / ELEMENTOS APRESENTADOS 

 Projeto de arquitetura  Projecto acústico 

 Projecto de estabilidade, incluindo o Proj. de escavação e 

 Contenção periférica   Projeto de águas pluviais 

 Projecto de instalação de gás / sua dispensa  Projecto de arranjos exteriores 

 Projecto de redes prediais de águas e esgotos  Estudo de Comportamento Térmico 

 Proj. de Al.e distribuição de energia eléctrica / Ficha Electrotécnica  Ficha de Segurança 

 Proj. instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de 

 Pessoas e ou mercadorias 

 Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações 

ACRESCE À COMUNICAÇÃO PRÉVIA OS ELEMENTOS: 

 Projeto e Termo de Responsabilidade do comportamento térmico Pré-certificado do SCE 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil 

 Dos técnicos (Também no Licenciamento Ficha de Resumo (portaria 349-C/2013) 

 Pareceres, autorizações ou provações das entidades externas 

 Taxas Liquidadas N.º Guia: 

 Tomei conhecimento da obrigatoriedade de publicidade do presente pedido, conforme o artigo 12 do RJUE, 

assim como, das contraordenações, no caso de incumprimento, estabelecidas no n.º 6 do artigo 98, do referido 

diploma, que vai 250€ até ao máximo de 50.000€, no caso de pessoa singular e 1.000€ até 100.000€, no caso de 

pessoa coletiva. 

O Requerente, 

_________________________ 
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