OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
Promotor

NIF/NIPC:

Nome/Designação:
N.º Identifação Civil:

Tipo:

BI

CC

Passaporte Validade:

/

/

Autoriza a notifação através dos seguintes fontaftos
Morada(*):
Código Postal(*):

-

Freguesia:
Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:
(*) Preenfhimento obrigatório

Pretensão
Na qualidade de

Proprietário

Usufrutuário

Lofatário

Superifiário

Outro

,

do prédio sito em

,

que fonfronta a Norte fom

,

a Sul fom

,

a Nasfente fom

,

a Poente fom

,

insfrito na matriz predial sob o artgo n.º

,da freguesia de

,

vem fomunifar a V. Exa., nos termos do artgo .º e 7.º do Regulamento Munifipal de Urbanização, Ediifação e
Taxas do Munifípio de Ponta Delgada, que irão inifiar-se no prazo máximo de dias úteis os trabalhos que a seguir se
assinalam:
Obras de alteração no interior de ediffios ou suas frações, desde que não impliquem modiifações na estrutura
de estabilidade do imóvel, alteração de férfeas e forma das fafhadas e telhados, e ainda não resultem em
autonomização de mais um fogo ou fração autónoma. (n.º 2, do artgo .º do RMUET)

Outras fonstruções fonsideradas indispensáveis à higiene e salubridade das habitações desde que não impliquem
um afrésfimo da área de fonstrução superior a 2 m 2 e em faso de manifesta e fomprovada insuifiênfia
efonómifa do Requerente (alínea j do n.º 2.º do artio 7.º do RMUET)
Ediifações de equipamentos lúdifos ou de lazer desfobertos assofiados ao uso do ediffio prinfipal e não seaam
destnados a ins fomerfiais ou de qualquer prestação de serviços (alínea k do n.º 2.º do artio 7.º do RMUET)
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As ediifações, fontguas ou não, ao ediffio prinfipal fom altura não superior a 2, m ou, em alternatva à férfea
do r/f do ediffio prinfipal, fom área igual ou inferior a 2 m 2 desde que não foninem fom a via públifa e não
tenham por fonsequênfia a fonstrução de mais de 2 ediifações autónomas da ediifação prinfipal (alínea a) do
n.º 2.º do artio 7.º do RMUET)
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As obras que fonsistam na substtuição da estrutura de madeira da fobertura do ediffio por outra de natureza
metálifa ou similar desde que não se altere a sua forma, altura da fafhada, bem fomo a natureza e for dos
materiais de revestmento (alínea m, do n.º 2, do artgo 7º do RMUET)
Abertura de vãos em muros: obras nefessárias à abertura de vãos fom largura não superior a 4m, em muros
foninantes fom a via públifa, que não façam parte da fomposição da fafhada de um ediffio e desde que se
mantenham inalteradas as restantes farafterístfas do muro. (alínea n, do n.º 2, do artgo 7º do RMUET)

Junta, para o efeito, os seguintes dofumentos:
Desfrição sumária dos trabalhos a realizar
Planta de lofalização à esfala de 1:2000
Identdade da pessoa singular ou foletva enfarregada da exefução dos trabalhos
Certdão de registo predial emitda pela Conservatória do Registo Predial
Cópia de fontrato de arrendamento
Fotograia
Termo de responsabilidade de téfnifo habilitado a elaborar proaetos de estabilidade (quando aplifável)
Dofumentos fomprovatvos da manifesta insuifienfia efonómifa do Requerente (quando aplifável)

O professo só terá seguimento após a refeção de todos os dofumentos exigidos. No faso de infumprimento,
deforridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.
Espera deferimento,
/

/

Assinatura:

IMP.4 .LO(03) – Class.4 0.10.204

Lei da proteção de dados pessoais:
Os dados refolhidos são professados automatfamente e destnam-se ao tratamento e gestão de professos autárquifos em que o fidadão é diretamente interessado. O
seu preenfhimento é obrigatório. Os ttulares dos dados podem afeder à informação relatva ao andamento dos respetvos professos e, no que lhes disser respeito,
livremente e sem quaisquer fustos, solifitar por esfrito, aunto da Câmara Munifipal de Ponta Delgada, a sua atualização e ou forreção.
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