REQUERIMENTO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA OU COMUNICAÇÃO PRÉVIA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
Requerente

NIF/NIPC:

Nome/Designação:
Na qualidade de:

Proprietário

Usufrutuário

N.º Identificação Civil:

Tipo:

Locatário

Superficiário

BI

Passaporte Validade:

CC

Outro
/

/

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos
Morada(*):
Código Postal(*):

-

Freguesia:
Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento
O titular do comprovativo de admissão de comunicação prévia ou alvará de licença de Construção n.º
emitido em
Obras de construção
Obras de reconstrução
Obras de ampliação
Obras de alteração

, caducado desde
Obras de demolição
Obras de urbanização
Operação de loteamento
Trabalhos de remodelação dos terrenos

,
para:

em (lugar da obra):

,

vem, nos termos do artigo n.º72.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, requerer a V. Exa., nova licença ou comunicação prévia utilizando os
elementos que instruíram o anterior processo, atendendo a que, o presente requerimento é apresentado no prazo de
18 meses a contar da data da caducidade, ou porque não existem alterações de fato e de direito que justifiquem nova
apresentação, em virtude de não lhe ter sido possível concluir as obras no tempo previsto devido a:

.
Espera deferimento,
/

/

Assinatura:

IMP.78.LO(03)

Lei da proteção de dados pessoais:
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ao tratamento e gestão de processos autárquicos em que o cidadão é diretamente interessado. O
seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação relativa ao andamento dos respetivos processos e, no que lhes disser respeito,
livremente e sem quaisquer custos, solicitar por escrito, junto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a sua atualização e ou correção.
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