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Licença/ Comunicação Prévia  

Para Obras Inacabadas  
(Nos termos do 88.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação) 
 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º _________________, BI/CC n.º ___________________, emitido pelo Arquivo de Identificação de / Registo 

Comercial ___________________ válido até _______/______/_______, estado civil ________________, residente/sede 

em _________________________________________________________________________________________  

código postal ________-___ _,__________________, Telefone ___________ _______, Telemóvel ___ ________________ 

E-mail_____________________________________________________ 

 

2 . PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de
 
 proprietário  arrendatário  superficiário mandatário  outro (indicar 

qual) ____________________________________ nos termos do artigo 88.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação,  uma vez que a obra se encontra em avançado estado de execução,  a licença especial   comunicação 

prévia para conclusão das obras de 
(1)

 _______________________________________  relativas ao processo n.º 

_____________/_______, com o alvará admissão de comunicação prévia n.º ___________/_______, cujo prazo de 

validade findou em ______/________/_______.   

Requer-se o prazo de  ______________________________________.  

Para o efeito anexa os documentos identificados na ficha de elementos instrutórios. 

(1) Indicar o tipo de obra: construção, alteração, ampliação, reconstrução, urbanização, demolição.  

 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20 _______ 

 
O Requerente, ___________________________________________________________________________ 
 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 

 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo–  
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt   

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
mailto:sau@cm-santiagocacem.pt
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OBRAS INACABADAS 
 

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  --  
  
    

                     

(A) DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  EENNTTRREEGGUUEESS  
 

(B) 

 Documento comprovativo da legitimidade do comunicante (titular de qualquer direito que confira a 
faculdade de realização da operação) 

 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial (com todas as descrições e inscrições em vigor – validade 1 
ano)   

 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial (só para pessoas coletivas) ou código de acesso 
permanente n.º ______________________________ 

 

 Memória descritiva e justificativa com identificação dos trabalhos de construção a realizar  
 Estimativa de custos da obra em falta  
 Calendarização   
 Apólice de seguro de acidentes de trabalho     
 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra 

Declaração da ordem profissional 
 

 Declaração de titularidade do alvará do InCI, I.P. ou título de registo com subcategorias  
Termo de responsabilidade subscrito pela empresa responsável pela execução da obra  
Certidão atualizada do registo comercial (quando o titular do alvará for uma pessoa coletiva) 

 

 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor técnico de obra  
Declaração da ordem profissional 
Comprovativo da integração no quadro de pessoal ou no quadro técnico da empresa responsável pela 
execução da obra 

 

 Livro de Obra   
   
   

 
 
(A) – A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B) – A preencher pelos serviços 
 

3. CONFIRMAÇÃO  

 
 

O Funcionário ______________________________________________________________, Data ___ / ___ /____, 
 
 

O Requerente ___________________________________________________________________________________. 
 

 


