
                          DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
      Comunicaçao de Início de Obras de Escassa Relevância Urbanística e/ou 
      Obras de Conservação

EXM.º SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÓVOA DE LANHOSO

, contribuinte fiscal n.º 

residente em  , freguesia de  

concelho  de   com  código  postal  -

 na qualidade de   do prédio

sito  em   freguesia  de  ,

deste Concelho,  venho por este meio, comunicar a esta Câmara Municipal, que irei proceder a obras

de escassa relevância urbanística e/ou obras de conservação no meu prédio, ao abrigo do disposto

nos artigos 38.º e 41.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e ao abrigo do disposto no

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações. 

As obras de escassa relevância urbanística e/ou obras de conservação que a realizar consistem 

Para o efeito junta os seguintes elementos (selecione a caixa correspondente ao documento anexado):

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de 

realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, se 

aplicável;

Fotocópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial em vigor referente ao prédio ou prédios

abrangidos; 

Descrição e representação gráfica à escala conveniente dos trabalhos, em função do estabelecido 

no artigo 41.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação; 

Calendarização da obra a realizar; 

Fotografias do edifício existente, quando aplicável; 
Outros: 

**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor  Sim    Não

Póvoa de Lanhoso,  de  de 

 **
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