
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representante ou outro; 3)  assinatura do proprietário, procurador,
representante ou outro conforme BI

OBJETO DO PEDIDO

Titular do Processo de obras nº  / relativo a

vem solicitar / apresentar (1), nova Licença / Comunicação Prévia (1) ao abrigo do disposto no artº. 72 do RJUE - Regime Jurídico

da Urbanização e da Edificação, por ter caducado a  Licença / Comunicação Prévia /  o ato de Licenciamento / a comunicação

Prévia (1), pelo motivo abaixo assinalado.

Solicita ainda que sejam utilizados no novo processo, todos os documentos, pareceres, autorizações e aprovações que instruíram o

processo anterior, a confirmar pelas entidades intervenientes.

Foi excedido o prazo legal após notificação do ato de licenciamento / comunicação prévia (1), não tendo sido requerido o
respetivo alvará ou iniciadas as obras;
O prazo do alvará de licença nº. /  emitido em / / válido até / / , foi excedido sem
 que as respetivas obras tivessem sido concluídas;
Foi excedido o prazo legal após notificação do ato de licenciamento, para apresentação dos projetos das especialidades;

O prazo fixado na comunicação prévia admitida em                               foi excedida sem que as respetivas obras tivessem sido
concluídas.

//

Justificação do pedido

Junto ao requerimento os seguintes elementos num total de   folhas

  Notificação do ato de licenciamento / admissão;
  Original do alvará de licença / admissão;
  Livro de obra, devidamente assinado;

RENOVAÇÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA
RENOVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.U  /  /  /

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome Estado

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

Profissão



2-  -

OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Em / /

O Presidente,

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

Pede deferimento

Monchique,  / /

Requerente (3)


Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representante ou outro; 3)  assinatura do proprietário, procurador, representante ou outro conforme BI
OBJETO DO PEDIDO
Titular do Processo de obras nº
 / 
relativo a
vem solicitar / apresentar (1), nova Licença / Comunicação Prévia (1) ao abrigo do disposto no artº. 72 do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, por ter caducado a  Licença / Comunicação Prévia /  o ato de Licenciamento / a comunicação Prévia (1), pelo motivo abaixo assinalado.  
Solicita ainda que sejam utilizados no novo processo, todos os documentos, pareceres, autorizações e aprovações que instruíram o processo anterior, a confirmar pelas entidades intervenientes.
Foi excedido o prazo legal após notificação do ato de licenciamento / comunicação prévia (1), não tendo sido requerido o  respetivo alvará ou iniciadas as obras;
O prazo do alvará de licença nº.                                                                                                                                                                    
/
 emitido em 
/
/
válido até 
/
/
, foi excedido sem                                      
 que as respetivas obras tivessem sido concluídas;
Foi excedido o prazo legal após notificação do ato de licenciamento, para apresentação dos projetos das especialidades;
O prazo fixado na comunicação prévia admitida em                               foi excedida sem que as respetivas obras tivessem sido concluídas.
/
/
Justificação do pedido 
Junto ao requerimento os seguintes elementos num total de 
  folhas
  Notificação do ato de licenciamento / admissão;
  Original do alvará de licença / admissão;
  Livro de obra, devidamente assinado;
RENOVAÇÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA
RENOVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal 
de Monchique
A preencher pelos serviços
Registo de entrada n.º 
 / 
 Liv.º 
Proc.º n.º 
 / 
/
/
Func.º 
Div.U
 / 
 / 
 / 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome
Estado 
contribuinte n.º
 BI/ Passaporte (1)  n.º 
 emitido  em 
/ 
/ 
 por 
Residência/sede (1) em 
 freguesia 
código postal 
 - 
 concelho 
 telefone 
  fax   
E-mail 
na qualidade de 
(2), conforme documento comprovativo que anexa.
Profissão 
- 
 -
OBSERVAÇÕES
DESPACHO
Em 
/
/
O Presidente,
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados.
O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente 
pedido foram pagas pela guia  
/
/
Pede deferimento
Monchique, 
 / 
 / 
Requerente (3)
Fax profissional
.
Fax Div_UA
.
5
Microsoft Word 10.0
09-05-2006 9:27:00
06-06-2006 15:50:00
07-06-2006 15:52:00
2
2
278
2598
4
1162752
122
36
0
0
0
0
3018
1
99022200
2070
	: 
	BotãoImprimir1: 



