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COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA 

 

        Ex.mo Senhor 

                                                         Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 
 Requerente (nome) _______________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º ___________, residente em 

(Rua/Avª)_____________________________________________________(n.º/lote)______, 

(andar) _____,(localidade) _______________, (cód.postal)_________-______, Freguesia de 

______________, Concelho de ____________, com o telefone n.º __________________, 

portador do BI/CU n.º ___________datado de ____/______/_______, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de ____________________, na qualidade de ________________________: 

 - Comunicar a V. Ex.a, ao abrigo do Artigo 80º - A do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção em vigor, que irá dar início à obra supra-mencionada, e objecto 

da comunicação previa aceite pela Autarquia no (dia)_________________________de 

(mês)_________________de ( ano )____________; comunicada ao requerente através da 

notificação nº _________ de ____/____/____. 

 - Em relação a obras isentas de controlo prévio, previstas no Artigo 6º A do Decreto-Lei 

N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção em vigor, o interessado dá conhecimento à 

Câmara, para que esta exerça a sua competência constante do n.º1 do Artigo 93º mesmo 

diploma. morada da obra: (Rua/Avª) ____________________________________________ 

(.nº/lote) ______, (andar) ______, (localidade) _________________________,(cód.postal) 

__________-________, Freguesia de _________________________________________, 

Concelho de Seia. 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: ________/________/______  
 Registado sob o n.º:   _________________ 

O Trabalhador, 
,______________________ 
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Natureza e descrição da obra : _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

Mais informa que a pessoa singular ou colectiva responsável pela execução dos trabalhos é 

a seguinte:_________________________________________________________________ 

(pessoa singular ou coletiva) n.º _______________________, sendo o domicílio/sede da 

mesma: (Rua, Avª ) __________________________________________________________ 

(nº/lote) ____ (andar)_________(localidade) _________(cód.postal)_________- _________, 

Freguesia de ______________,com o telefone n.º _______________,com Alvará / Título de 

registo n.º _______________emitido pelo IMOPPI ou INC-IP ao abrigo do Decreto-Lei N.º 

12/2004, de 9 de Janeiro. 

 

Anexo: Planta do PDM com indicação do local da obra a executar;  

             Planta de localização; 

             Certidão do Registo Predial 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

 

Pede Deferimento, 

 

Seia, _____ de ______________ de 20____ 

 

O Requerente, 

 

................................................. 
 


