(PD 0297) URBANISMO
DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE TRABALHOS
Nos termos do artigo 80.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação –RJUE
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação
Reg.Ent. n.º:
Processo n.º:
Registado em :
O Funcionário:

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém
DECLARANTE
Nome:*
NIF/NIPC:*

BI/CC:*

Válido até:*

Residência/Sede:*

N.º:*

Sítio ou Lugar*

Código Postal:*

Freguesia:*

Concelho:*

Telefone:
Na qualidade de:*

Lote, Andar:

E-mail:
Promotor da Obra a realizar
no prédio sito em

OBJETO DA DECLARAÇÃO

declarar que irá dar início aos trabalhos de construção, referentes ao
processo n.º _______/_______/________ no prazo de ___________(nunca inferior a cinco dias).
Vem, nos termos do artigo 80.º-A do RJUE,

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA

A mesma está obrigada à execução dos projetos e respeito pelas condições do licenciamento ou comunicação prévia.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
NIF: 502130040
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NOTAS
Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ao tratamento e gestão de processos autárquicos em
que o cidadão é diretamente interessado.
Os titulares dos dados podem aceder à informação relativa ao andamento dos respetivos processos e solicitar por escrito, junto
do Município de Santiago do Cacém, a sua atualização ou correção.
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Santiago do Cacém,

O Declarante

Conferi a identificação do requerente através da exibição de documentação

O funcionário

GESTOR DE PROCEDIMENTO
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Telefone:

269829461
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NIF: 502130040

E-mail:

sau@cm-santiagocacem.pt
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