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Licenciamento de alteração de fachada
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação
do pedido:
003 - Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada (Este documento é válido por um período de 6
meses)

012 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade
de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação
002 - Certidão da Conservatória do Registo Comercial
114 - Caderneta Predial (no caso da certidão da CRP não contemple a União de Freguesias)
026 - Planta de localização à escala de 1:5 000, fornecida pela Câmara Municipal com coordenadas
geográficas
018 - Fotografias do imóvel, incluindo da fachada evidenciando com detalhe os elementos de composição
020 - Memória Descritiva e justificativa, na qual deverá incluir a cor (RAL) e o tipo de material
031 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arquitetura (minuta DOGU.218)
004 - Comprovativo de pessoa legalmente habilitada a ser autor do projeto, incluindo comprovativo de
contratação de seguro de responsabilidade civil válido (quando aplicável)
001 - Calendarização da execução da obra
013 - Estimativa do custo da obra
Para os prédios e frações abrangidos pelo âmbito do Livro III do RMUE
021 - Alçados à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos que
constituem as fachadas, e/ou imagens virtuais ou fotomontagem do edifício com a solução de intervenção e
da frente urbana adjacente
028 - Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução adotada para as paredes
exteriores e sua articulação com os elementos salientes da fachada, vãos de iluminação/ventilação e de acesso,
cobertura, bem como o pavimento exterior envolvente
Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correta compreensão, em função, nomeadamente,
da natureza e localização da operação urbanística pretendida
073 - Outros pdf
074 - Outros dwf
Observações
DOGU.A.063-00

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 dúvida 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.
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