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Tomei Conhecimento, _____/_______/________ 
A Chefe da Divisão do Território Atividades 

Económicas e Turismo  
 
                _____________________________ 

Ana Luisa Guerreiro (Eng.ª) 

 
 
Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

 

Declaração 
Obras de Escassa Relevância Urbanística 

(Nos termos do artigo 80.º-A de  Decreto-lei n.º 555/99 de 16/12, na redação em vigor e artigo 23.º do RMEU) 
 

 
 
________________________________________________________________, NIF/NIPC nº ______________, residente/sede 

em _________________________________________________________________________________, na qualidade de dono 

da obra a realizar no prédio sito em _________________________________________________________________________ 

inscrito na matriz predial sob o artigo __________, secção __________(só para prédios rústicos ou mistos), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º _____________________, da freguesia de  

________________________________________________________________________________________, vem nos termos 

do art.º 80.º-A do Decreto-lei n.º  555/99, de 16 de dezembro (RJUE), na sua atual redação, informar que irá dar início, no 

prazo de ___________(nunca inferior a cinco dias), à execução das  obras de escassa relevância urbanística, previstas nos 

artigos 6.º-A do RJUE e artigo 23.º do RMEU, nomeadamente (indicar o tipo de operação urbanística a realizar): 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________.  

 

A pessoa encarregada pela execução das mesmas é ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________.  

As obras de escassa relevância urbanística não devem comprometer os alinhamentos e afastamentos existentes ou definidos 

e adotar as características das edificações já existentes no prédio, no que se refere à linguagem arquitetónica, natureza e cor 

dos materiais de revestimento e devem dar cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente 

planos municipais de ordenamento do território, servidões ou restrições de utilidade pública, normas técnicas de construção 

e de proteção do património cultural imóvel.  

Declara-se, ainda, ter conhecimento que as obras de escassa relevância urbanística a executar estão sujeitas a fiscalização 

municipal, nos termos do artigo 93.º do RJUE. 

 

Junta-se: planta de localização com identificação do prédio e do local de implantação da obra e fotografias (quando aplicável).  
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Declaração 
Obras de Escassa Relevância Urbanística 

(Nos termos do artigo 80.º-A de  Decreto-lei n.º 555/99 de 16/12, na redação em vigor e artigo 23.º do RMEU) 
 

 
 

Outras informações complementares sobre as obras a executar : 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

O Declarante 

Santiago do Cacém _______de _________________de________ 

 

_______________________________________________________________ 

 
Conferi o  BI/CC n.º  _________________de _____/______/____, O funcionário________________  

                   

Telefone ____________  Telemóvel _________________ E-Mail_______________________________ 
 

Foi fornecida fotocópia da presente declaração ao signatário 

 
 
 
 

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.ptou sau@cm-santiagocacem.pt    
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