
Declara, em cumprimento do disposto no art.º 80º-A do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, com as alterações conferidas pelo

Decreto Lei n.º 136/2014, de 09/09, informar que irá dar inicio aos seguintes trabalhos, não sujeitos a controlo prévio,

enquadráveis nas disposições da alínea a), b) e c) do art.º6 ou art.º6-A, dos mesmos diplomas legais:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Os trabalhos decorrerão em_______________________________________________, art.º matricial nº ______________ 

freguesia de __________________ e serão executados por__________________________________________________.

Os trabalhos implicam/ não implicam a ocupação de via pública (riscar o que não interessa).

Em caso de ocupação da via pública, esta será realizada com _______________________________________________

(andaimes/ materiais de construção/etc…) por _______________ dias, numa área de __________________ m2.

Declaro ainda que tomei conhecimento que a intervenção, embora isenta de licenciamento ou controlo prévio, não está 

isenta do cumprimento das disposições legais e regulamentares conexas, com atenção às disposições do Plano de 

Pormenor de Vila Nova de Poiares, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, normas da Reserva Agrícola 

Nacional, Reserva Ecológica Nacional, bem como às regras de segurança, saúde e boas técnicas de construção.

Declaração

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES
Declaração de realização de trabalhos isentos de licenciamento ou controlo prévio

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 geral@cm-vilanovadepoiares.pt

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

Declarante

Nome:   _________________________________________________________________________________________________________

NIF: ___________________________________________________________________________________________________________

Residência:  _____________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar:   _________   

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

Telefone: ________________    E-mail:  _______________________________________________________________________________

Na qualidade de:  Proprietário          Comproprietário           Usufrutuário           Locatário          Outro:  _______________________________

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

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/


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

Para o efeito junta os seguintes elementos:

1) Planta de localização à escala 1:5.000 ou 1:2.000 atualizada, com zona de intervenção devidamente identificada (em

caso de edificação, deve ser devidamente desenhado o edifício sobre a planta adquirida nos serviços, com atenção

às dimensões e alinhamentos relativamente à via pública)

2) Em caso de ocupação da via publica, deve ser apresentado comprovativo de Seguro de Responsabilidade Civil válido

pelos dias em que esta se verificar;

3) (Em caso que se entenda que os trabalhos podem representar perigo para a via pública, poderá o município solicitar

também a apresentação do Seguro de Responsabilidade Civil).

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O Declarante,

______________________________________________________
Em remessa via email deve conter assinatura digital ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização
Em remessa via CTT, deve conter assinatura autenticada ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização

A preencher pelos serviços

.


