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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arganil 
 

 

 

Requerente: 

Nome:  

Morada:  

Freguesia:  Código Postal: - 

NIF:  Telemóvel:  Localidade:  

Email:  

Na Qualidade de Proprietário Usufrutuário Locatário Superficiário Outro 

      

 

Pretensão: 

Em conformidade com o estabelecido no artigo 80.ºA do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações 
(RJUE), comunicar o início de trabalhos no prédio e com as características a seguir identificadas: 

Morada:  Localidade:  

Freguesia:  

Conservatória  

Pessoa encarregada pela execução dos 

trabalhos 
 

NIF:  Alvará nº  

 

Breve Descrição da Obra a Executar (Operação Urbanística Isenta de Controlo Prévio 

Municipal): 
 

 

  

Documentos Instrutórios nos termos das alineas a) a g) do nº 7 do artigo 74 do RUMA: 
  

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

realização da obra; 

 

 Certidão  da  descrição  e  de  todas  as  inscrições  em  vigor  emitida  pela  conservatória  do  registo  predial 

referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou certidão teor do teor matricial do serviço de finanças; 

 

Ata do condomínio da qual conste, de  forma explícita, deliberação relativa à autorização da realização da obra, 

com identificação dos condóminos e do seu sentido de voto, bem como a fração de que são proprietários, ou 

mandatários, quando aplicável; 

 

Plantas de localização à escala 1/25.000 e 1/5.000 ou superior; 

 

Levantamento  fotográfico  do  exterior  e  interior  da  edificação  —  registo  do  estado  atual  que  esclareça 

convenientemente o estado desta antes da execução dos trabalhos; 

 

Texto  descritivo  e  detalhado  dos  trabalhos  a  executar,  onde  conste,  nomeadamente,  referência  aos  

materiais, cores e sistemas construtivos a utilizar; 

 

 

Registo nº____________ 

 

Data___/________/____ 

 

O Funcionário___________ 
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Pede deferimento: 

        

Assinatura:  Data: ___/___/______ 

 

 

O funcionário de Atendimento:  Data: ___/___/______ 

 

 

 
O Município de Arganil cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e tratamento dos mesmos. Os 
dados recolhidos destinam-se exclusivamente à tramitação do presente pedido. Para mais informações contate dpo@cm-arganil.pt 

 
Assinatura  

 
__________________________________________________________________________ Data: ____________________ 
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