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Ex.mo Senhor 
 

Presidente da Câmara Municipal de Mêda 
 

Identificação do requerente 
 

Nome ou denominação Social: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
NIF n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, B.I. / C.C. n.º  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Domicilio/Sede: _______________________________________________________________________ 

Freguesia: ________________________________________ Concelho: __________________________ 

Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| _____________________________________________________ 

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. 

□ O/A titular dos dados declara prestar o seu consentimento expresso para efeitos de tratamento dos 

seus dados pessoais, os quais serão utilizados apenas para este preciso âmbito. 
 

Pretensão 
 

Na qualidade de _______________________ a), tendo caducado a □  licença  □  admissão de 

comunicação prévia, e encontrando-se as obras em avançado estado de execução, em conformidade 

com o estabelecido no art.º 88º,  do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,  e ulteriores alterações,  vem solicitar a V. Exª., licença 

especial para conclusão da obra de : b) ___________________________________________________ 

________________________________________________ que incide sobre o prédio c) __________, 

localizado __________________________________________ na freguesia de _________________ 

______________________________________________________________, alusiva ao processo de 

obras com o n.º ________/______, que se encontra em nome de______________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

□ Alvará de Licença nº _______/______, caducado em ____/____/_____. 

 

□ Comunicação Prévia, caducada em _____/____/______. 

NOTAS 

a) Proprietário, usufrutuário, locatário, titular de direito de uso, etc. 

b) Indicar a operação urbanística a realizar. 

c) Rústico, Urbano ou Misto 

 

DATA E ASSINATURA: 
 

Pede deferimento, 
 

Mêda, _____ /_____/_________      

    

O Requerente:_________________________________________________________________ 

  LICENÇA ESPECIAL PARA OBRA INACABADA 
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INSTRUÇÃO DO PEDIDO: 

Em conformidade com o  RJUE , o pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados com   e organizados pela 

ordem indicada no presente requerimento.  

 

 Solicita que sejam considerados os documentos válidos que fazem parte do processo original, anexando os elementos que 

não se encontram atualizados, designadamente: 
 
 

 

 1 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela conservatória do registo predial referente 

ao prédio ou prédios abrangidos, com validade inferior a 1 ano; 
 

 2 -  Calendarização da execução da obra; 

 

 3 -  Memória descritiva contendo relatório do estado atual da obra e justificando a necessidade e adequabilidade da obra 

relativamente aos atuais padrões de correto ordenamento urbano e paisagístico; 

4 - DIRECÇÃO TÉCNICA DE OBRA / DIRECÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA  

□ 4.1 - Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direção técnica de obra / direção de fiscalização da obra; 

□ 4.2 - Documento comprovativo da inscrição do técnico em ordem/associação profissional, atualizado; 

5. COORDENAÇÃO DO PROJETO:  

□ 5.1 - Termo de responsabilidade do coordenador do projeto; 

□ 5.2 – Documento comprovativo da inscrição do técnico em ordem/associação profissional, atualizado; 

□ 6 - Apólice de seguro de construção; 

□ 7 - Declaração de titularidade de alvará de industrial de construção civil (InCI, I.P.); 

□ 8 - Plano de segurança e saúde; 

□ 9 - Livro obra; 

□ 10 - Outros elementos que o requerente pretenda apresentarem:  

□ 10.1 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


