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LICENÇA ESPECIAL PARA A CONCLUSÃO DE OBRAS INACABADAS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

*Nome  

*Morada  

Freguesia  *Código Postal  -   

*Número de Identificação Fiscal  B.I./C.C.  Válido até:  

Código da Certidão Comercial Permanente  

Telefone  Telemóvel  Fax  

E-mail  

      Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado 

*Na Qualidade:      Proprietário       Usufrutuário       Locatário       Superficiário      Outro  

 

PRETENSÃO 

Licença especial para conclusão de obras, pelo período de _______ meses, referente ao processo n.º 

______________, pelos seguintes motivos (fundamentação da pretensão):       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura ________________________________________________  Data ____________________ 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 

Certidão da conservatória do registo predial 

Certidão emitida pela conservatória do registo predial ou, 

Certidão negativa emitida pela conservatória do registo predial acompanhada da caderneta predial ou, 

Código de acesso à certidão permanente do registo predial 

 

Se não for proprietário do prédio na conservatória do registo predial deverá apresentar um dos seguintes 

documentos que lhe confira a faculdade de realização da operação urbanística: 

Contrato de arrendamento, expressando autorização para a realização da operação urbanística 

Escritura 

Relação de bens e habilitação de herdeiros 

 

Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação dos planos municipais de 

ordenamento do território vigentes e das respetivas plantas de condicionantes, da planta síntese do 

loteamento, se existir, e planta à escala de 1:2500 ou superior, com a indicação precisa do local onde se 

pretende executar a obra. 

 

Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano diretor municipal ou 

à escala 1:25000 quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objeto da pretensão. 

 

Estimativa do custo total da obra. 

 

Calendarização da execução da obra. 

 

Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos e coordenador de projeto quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 
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