
REQ-OU-029-2011 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Góis

PARTICIPAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO 

Nº. DE CONTRIBUINTE 

NOME

MORADA 

CÓDIGO POSTAL FREGUESIA 

TELEFONE FAX TELEM. 

E-MAIL C.A.E.

B.I. / N.º ID CIVIL DATA VALIDADE 

Objecto do Requerimento 

Vem informar a V. Ex.ª que se procederá dentro de ______ dias (no mínimo 5 dias) às obras abaixo indicadas e que  

as mesmas serão executadas por:__________________________________________________________________ 

Alínea a), nº2 do artigo 17º do RMUE 
Alínea b), nº2 do artigo 17º do RMUE

Alínea c), nº2 do artigo 17º do RMUE
Alínea d), nº2 do artigo 17º do RMUE 

Alínea e), nº2 do artigo 17º do RMUE
Alínea f), nº2 do artigo 17º do RMUE 

Alínea g), nº2 do artigo 17º do RMUE
Alínea h), nº2 do artigo 17º do RMUE

Alínea i), nº2 do artigo 17º do RMUE
Alínea j), nº2 do artigo 17º do RMUE 

Alínea k), nº2 do artigo 17º do RMUE
Alínea l), nº2 do artigo 17º do RMUE 

Nºs 1,2,3 do artigo 19º do RMUE Nº 1 e 2 do artigo 18º do RMUE

DOCUMENTOS ENTREGUES: 

OBRAS DE ESCASSA RELEVÂNCIA 

Documento de Identificação;  

Documento de titularidade do prédio; 

Planta de Localização; 

Memória Descritiva e Justificativa.     

Artigo 18º do RMUE 

Memória Descritiva e Justificativa das Obras de Conservação a realizar; 

Fotografias da Edificação existente.     

Artigo 17º do RMUE – Alíneas de a) a k) 

Extrato da Localização em Planta de Ordenamento do PDM;  

Peças Desenhadas da obra a realizar.     

Artigo 19º do RMUE  

Memória Descritiva e Justificativa das Obras a realizar; 

Peças Desenhadas da obra a realizar. 

Artigo 17º do RMUE - Alínea l) 

Fotografias da Edificação existente.   

 PEÇAS EM FALTA: _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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A não entrega das peças em falta no prazo de 15 dias, contados nos termos do Art.72º do CPA, determina o ARQUIVO 
OFICIOSO DO PROCESSO. 
 

 

 Obra a levar a efeito no prédio sito em   

 freguesia de  ,  que confronta do Norte com  

  , 

 do Sul com  , 

 do Nascente com   

 e do Poente com  inscrito na Matriz Predial rústica urbana sob o Art.º n.º   

 e na Conservatória do Registo Predial sob o Nº.  , com a área de  m
2
.  

 Pertencente a  , 

 residente em   

 Nº.  , Código Postal     
   

 
ESPERA DEFERIMENTO, 

 
O REQUERENTE, 

 

 

AOS_____/_____/______ 

  
 

\   

 
 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

 

Pagou    EUR, guia de pagamento nº   , em   /  /  , o trabalhador   . 

         ENTRADA  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPACHO 

 

 
Entrada nº  !_____________! 

Data !_____!___!______! 

Processo  !_____________! 
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