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Alínea b) do ponto 2 e alínea b) do ponto 4 do art.º4.º do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação

NIF 506 663 264

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do/a requerente

Nome: ________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: _____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: ________________________
Freguesia/União de Freguesias: ____________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: _________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações relativamente a este processo

Identificação do/a representante

Nome: ________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: _____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: ________________________
Freguesia/União de Freguesias: ____________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: _________________________________________________________
Pretensão

Vem apresentar a V. Exa. os projetos das obras de urbanização na sequência de:
Deferimento do projeto do desenho urbano
Informação prévia aprovada, nos termos dos n.º2 e 3 do art.º14.º do Regime Jurídico de Urbanização e da
Edificação
Antecedentes

Existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do processo: ________________________________________________________________________
Em nome de: __________________________________________________________________________________
Documentos instrutórios

Na sequência de deferimento do projeto do desenho urbano
Cópia da notificação do deferimento do pedido de licenciamento do projeto do desenho urbano ou indicação do
respetivo procedimento administrativo
Projeto de infraestruturas viárias
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Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados
tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida
poderá ser consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

Projetos das Obras
de Urbanização

Projeto de redes prediais de águas e esgotos
Projeto de drenagem de águas pluviais
Projeto de gás
Projeto de eletricidade
Projeto de arranjos exteriores
Projeto de infraestruturas de telecomunicações
Na sequência de informação prévia aprovada
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação
do pedido:
Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada (Este documento é válido por um período de 6 meses)
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação
Certidão da Conservatória do Registo Comercial
Cópia da notificação da Câmara Municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia,
acompanhada de declaração dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites
constantes da informação prévia favorável
Planta de localização à escala 1:5000, fornecida pela Câmara Municipal com coordenadas geográficas
Levantamento topográfico à escala 1:1000
Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico
Memória descritiva, elaborada nos termos do ponto 5 da Portaria n.º113/2015, de 22 de abril
Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos
Prova de inscrição dos autores dos projetos em associação pública de natureza profissional
Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador de projeto quanto ao cumprimento das disposições legais
e regulamentares aplicáveis
Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas
Calendarização da execução da obra
Estimativa do custo total da obra e custo por especialidades
Documento comprovativo da prestação de caução
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de
trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro
Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P. que confira
habilitações adequadas à natureza ou valor da obra
Livro de obra, com menção de termo de abertura
Plano de segurança e saúde
Projeto de contrato de urbanização, quando exista

Página 2 de 3

O seu lugar

your place

DOGU.008-01

Projeto de condicionamento acústico
Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto acústico
Prova de inscrição do autor do projeto acústico em associação pública de natureza profissional

Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis
Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de acessibilidades
Prova de inscrição do autor do projeto de acessibilidades em associação pública de natureza profissional
Projeto de infraestruturas viárias
Projeto de redes prediais de águas e esgotos
Projeto de drenagem de águas pluviais
Projeto de gás
Projeto de eletricidade
Projeto de arranjos exteriores
Projeto de infraestruturas de telecomunicações

Pede deferimento,
Aos _____/_____/_____

O/A Requerente
__________________________________________________

Taxa paga pela guia ___________________________
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O/A Colaborador

