
Requer a V. Exª., nos termos do disposto no art.º72 do regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, que seja promovida a renovação do 

Alvará de Licença de Construção n.º ____/______, caducado em ___/____/______:

Mais requer que sejam consideradas válidas e adequadas para o novo processo,  as peças escritas e desenhadas do Processo de Obras n.º

______/ _______ .

PEDIDO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Renovação de Licenciamento ou Comunicação Prévia (art.º72 do RJUE)

REGISTO DE ENTRADA

Nº: _______ Livro: 

__________

Em _____  / _____  / _______

.

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares cmvnp@mail.telepac.pt  

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax  (+351) 239 421 800 NIF: 505371600

REQUERENTE

Nome:   _________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emissão: ____________________

Residência/Sede:  _________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar:   _________    

Fração :  _____   Sítio / Lugar:   ________________________________Código postal:   _____-_______  ____________________________

Telefone: ________________    E-mail:  _______________________________________________________________________________

Na qualidade de titular do Processo de Obras n.º ___/_______ e titular do Alvará de Licença de construção n.º____/_______.

REPRESENTANTE

Nome: __________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emitido em: __________________

Residência/Sede:    ________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar: __________    

Fração : ___________ Sítio / Lugar:  ____________________________ Código postal:  _____-_______  ____________________________

Código postal :  ________  __________  Telefone: _____________   E-mail: __________________________________________________

Na qualidade de:       Procurador          Herdeiro         Administrador           Gerente        Outro:    __________________________________

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares

Pede deferimento, 

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O requerente / representante, 

______________________________________________________



Renovação do Licenciamento ou Autorização das Operações de Loteamento    

(Art. 72.º RJUE)

- Requerimento, indicando as peças escritas e desenhadas do processo inicial, a utilizar.  

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

operação.

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial referente ao 

prédio ou prédios abrangidos. (Original ou autenticada).

- Pareceres, autorizações ou aprovações, legalmente exigidos, com menos de um ano da data do requerimento de 

renovação do licenciamento ou autorização.

- Se justificável, extracto do mapa de ruído ou, na sua ausência, recolha de dados acústicos; avaliação acústica e 

soluções adequadas e preconizadas para minimização dos impactos acústicos negativos.

- Número de exemplares: 2.

.

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares cmvnp@mail.telepac.pt  

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax  (+351) 239 421 800 NIF: 505371600

Para o efeito junta  os seguintes elementos :

Renovação do Licenciamento ou Autorização de Obras em Edifícios

(Art. 72.º RJUE)

- Requerimento, indicando as peças escritas e desenhadas do processo inicial, a utilizar.

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

operação.

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial referente 

ao prédio ou prédios abrangidos;

- Estimativa do custo total da obra em falta;

- Calendarização da execução da obra em falta;

- Número de exemplares: 2.



Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.

Foi entregue  e verificada a documentação necessária. 

O assistente técnico:  ____________________________   Data: ____________

Observações:  __________________________________________________________________________________________________

BALCÃO ÚNICO

DECISÃO

A preencher pelos serviços

DEFERIDO

INDEFERIDO _________________________________________________________________________________

O Presidente  da Câmara Municipal,  __________________________________________     _____ / _____ / _______

.
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