
Registo MGD N.º

Data de Entrada:

Registado por:

Classificação:

Processo SPO N.º:

 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria
 Pedido de *

 (*) nos termos do Decreto-Lei n.º 555/1999 na sua redação actualizada.

 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NIF 

 Nome

 Morada/Sede

Localidade

 Código Postal  Freguesia

 Telefone  E-mail

 Doc. de Ident.  Número

 Na qualidade de  Outro

 REPRESENTANTE

NIF 

 Nome

 Morada/Sede

Localidade

 Código Postal  Freguesia

 Telefone  E-mail

 Doc. de Ident.  Número

 Na qualidade de  Outro

 OBJETO DO REQUERIMENTO

 Vem requerer a Vossa Exa., para o prédio abaixo identificado, o pedido de  , que consta de:



IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OU FRAÇÃO

Rua  Nº Porta
 

Bloco

Localidade  Código Postal

Freguesia

Conservatória do Registo Predial Número

 
Artigo nº

 
 Classificação da matriz

OBSERVAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

  Em caso de autorizar o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço indicado marcar com um X.

PEDE DEFERIMENTO, O REQUERENTE,




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Apreciação do pedido de informação genérica ao abrigo do artigo 110.º Do RJUE
(Direito à informação previsto no artigo 110.º, do RJUE)


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1013 ]3 - Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização
fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:2.000, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas utilizado pelo município.


[  URB1117 ]4 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Apreciação do pedido de informação genérica ao abrigo do artigo 110. Do RJUE . Direito à informação
Apreciação do pedido de informação genérica ao abrigo do artigo 110. Do RJUE . Direito à informação




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Apreciação do Pedido de Prorrogação do Prazo Alvarás - Edificações


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1712 ]1 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes
de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, acompanhada do comprovativo
do último recibo do pagamento do prémio.


[  URB2318 ]2 - Original do Alvará de Licença ou do documento comprovativo da admissão da comunicação prévia.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Apreciação do Pedido de Prorrogação do Prazo Alvarás - Edificações
Apreciação do Pedido de Prorrogação do Prazo Alvarás - Edificações




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Apreciação do Pedido de Prorrogação do Prazo Alvarás - Loteamentos


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1712 ]1 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes
de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, acompanhada do comprovativo
do último recibo do pagamento do prémio.


[  URB2318 ]2 - Original do Alvará de Licença ou do documento comprovativo da admissão da comunicação prévia.


[  URB1117 ]3 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Apreciação do Pedido de Prorrogação do Prazo Alvarás - Loteamentos
Apreciação do Pedido de Prorrogação do Prazo Alvarás - Loteamentos




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Atribuição do número de polícia


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1013 ]1 - Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização
fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:2.000, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas utilizado pelo município.


[  URB1117 ]2 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Atribuição do número de polícia
Atribuição do número de polícia




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Pedido de junção de ficha de habitação


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB2311 ]1 - Ficha de Habitação.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Pedido de junção de ficha de habitação
Pedido de junção de ficha de habitação




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Pedido de Parecer Prévio da Câmara Municipal de Leiria ao abrigo do art.º 7.º do RJUE


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1013 ]3 - Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização
fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:2.000, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas utilizado pelo município.


[  URB1014 ]4 - Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação das
construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de loteamentos, devidamente cotado, que
identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço público envolvente (vias, passeios,
estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas,
sinalização e mobiliário urbano).


[  URB1015 ]5 - Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível,
indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver
alterações na via pública, planta dessas alterações.


[  URB1016 ]6 - Extratos das cartas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional com a
delimitação da área objeto da pretensão, quando se trate de operações não abrangidas por plano
municipal ou intermunicipal de ordenamento do território e as operações não tenham sido precedidas por
operação de loteamento, nem exista pedido de informação prévia em vigor.


[  URB1115 ]7 - Caso a pretensão tenha sido antecedida de um pedido de informação prévia favorável que ainda
esteja válido, declaração dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites
constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE, se o
requerente estiver a exercer a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE.


[  URB1116 ]8 - Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos
termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito de procedimento anterior,
nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que será indicado o procedimento em que tal
pronúncia ocorreu e em que termos.


[  URB1511 ]9 - Termo(s) de responsabilidade do(s) autor(es) do(s) projeto(s) quanto ao cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis, acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para o
desempenho das funções, designadamente através do Sistema eletrónico de Reconhecimento de
Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1512 ]10 - Termo de responsabilidade do coordenador do projeto quanto ao cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis, acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para o
desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de
Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1513 ]11 - Termo de responsabilidade de técnico autor do projeto de condicionamento acústico que ateste da
conformidade da operação com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007,
de 17 de janeiro, acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das
funções, designadamente através do Sistema eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais,
a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1514 ]12 - Projeto de arquitetura: peças desenhadas.


[  URB1515 ]13 - Projeto de arquitetura: memória descritiva.


[  URB1111 ]14 - Estimativa do custo total da obra.


[  URB1112 ]15 - Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos
trabalhos.


[  URB1516 ]16 - Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução, ampliação ou
existam edificações adjacentes; Incluindo levantamento fotográfico pormenorizado do imóvel (interiores e
exteriores), incluindo a envolvente, quando a pretensão se situe na ARU – Área de Reabilitação Urbana
ou caso se tratem de imóveis classificados ou em vias de classificação ou localizados nas respetivas
zonas de proteção.


[  URB1517 ]17 - Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.







MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Pedido de Parecer Prévio da Câmara Municipal de Leiria ao abrigo do art.º 7.º do RJUE


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1518 ]18 - Termo de responsabilidade do autor do plano de acessibilidades, quanto ao cumprimento das
normas legais e regulamentares aplicáveis e que ateste que a execução da operação se conforma com o
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º., acompanhado
de comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das funções, a que se refere o artigo
51.º da Lei n.º2/2013, de 10  de janeiro.


[  URB1611 ]19 - Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica.


[  URB1612 ]20 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e
contenção periférica, acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das
funções, designadamente através do Sistema eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais,
a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1613 ]21 - Ficha eletrotécnica da instalação elétrica devidamente assinada pelo técnico responsável, quando a
instalação elétrica não careça de projeto.


[  URB1614 ]22 - Termo de responsabilidade pelo projeto acompanhado de ficha eletrotécnica da instalação elétrica,
quando deva existir projeto nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10/08, na sua redação
atual.


[  URB1615 ]23 - Projeto de redes prediais de água e esgotos.


[  URB1616 ]24 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de redes prediais de água e esgotos, acompanhado
de comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através
do Sistema eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei
n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1617 ]25 - Projeto de águas pluviais.


[  URB1618 ]26 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de águas pluviais, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1619 ]27 - Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado.


[  URB1620 ]28 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro
privativo não pavimentado, acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para o
desempenho das funções, designadamente através do Sistema eletrónico de Reconhecimento de
Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1621 ]29 - Projeto de infraestruturas de telecomunicações (ITED).


[  URB1622 ]30 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de infraestruturas de telecomunicações (ITED),
acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das funções,
designadamente através do Sistema eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se
refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1623 ]31 - Projeto de comportamento térmico onde constem evidências do cumprimento do REH
(Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação) e/ou RECS (Regulamento de
Desempenho Energético de Edifícios de Comércio e Serviços), consoante o caso aplicável, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto.


[  URB1624 ]32 - Pré-certificado do SCE (Sistema de Certificação Energética), emitido por perito qualificado no
âmbito do SCE.


[  URB1625 ]33 - Acresce para edifícios de habitação - Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção
preconizada, de acordo com o modelo Ficha n.º 1, constante da Portaria n.º 349-C/2013.


[  URB1626 ]34 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de comportamento térmico, acompanhado de
comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do
Sistema eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º
2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1627 ]35 - Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias.


[  URB1628 ]36 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de
transporte de pessoas e ou mercadorias, acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para
o desempenho das funções, designadamente através do Sistema eletrónico de Reconhecimento de
Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1629 ]37 - Projeto de segurança contra incêndios em edifícios (aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção
Civil, caso aplicável).


[  URB1630 ]38 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra incêndios em edifícios,
acompanhado de comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das funções,
designadamente através do Sistema eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se
refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.







MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Pedido de Parecer Prévio da Câmara Municipal de Leiria ao abrigo do art.º 7.º do RJUE


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1631 ]39 - Projeto de condicionamento acústico.


[  URB1632 ]40 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de condicionamento acústico, acompanhado de
comprovativo da qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do
Sistema eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º
2/2013, de 10 de janeiro.


[  URB1633 ]41 - Projeto de instalação de gás.


[  URB1634 ]42 - Termo de responsabilidade do autor do projeto de instalação de gás, acompanhado de comprovativo
da qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema
eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013,
de 10 de janeiro.


[  URB1635 ]43 - Outros Projetos.


[  URB1636 ]44 - Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de comprovativo da qualificação do
técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema eletrónico de
Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1918 ]45 - Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho.


[  URB1117 ]46 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Pedido de Parecer Prévio da Câmara Municipal de Leiria ao abrigo do art. 7. do RJUE
Pedido de Parecer Prévio da Câmara Municipal de Leiria ao abrigo do art. 7. do RJUE




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Substituição de Intervenientes no Processo (Edificações)


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1720 ]3 - Documento comprovativo da prestação de caução.


[  URB1636 ]4 - Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de comprovativo da qualificação do
técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema eletrónico de
Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1714 ]5 - Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1711 ]6 - Indicação do número do título de construção habilitante emitido pelo InCI\IMPIC, que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, a comprovar no sítio na Internet daquele Instituto.


[  URB1712 ]7 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes
de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, acompanhada do comprovativo
do último recibo do pagamento do prémio.


[  URB1117 ]7 - Outros elementos não listados anteriormente.


[  URB1713 ]8 - Apólice de seguro de construção e/ou seguro de demolição, quando legalmente exigível.


[  URB1715 ]9 - Termo de responsabilidade assinados pelo diretor de obra, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1716 ]10 - Termos de responsabilidade assinados pelos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas
diferentes especialidades, nas obras de classe 6 ou superior. acompanhados de comprovativos da
qualificação dos técnicos para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema
Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013,
de 10 de janeiro.


[  URB1717 ]11 - Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa
responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos técnicos que conduzam
a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades.


[  URB1117 ]12 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Substituição de Intervenientes no Processo (Edificações)
Substituição de Intervenientes no Processo (Edificações)




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Substituição de Intervenientes no Processo (Loteamentos)


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1720 ]3 - Documento comprovativo da prestação de caução.


[  URB1636 ]4 - Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de comprovativo da qualificação do
técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema eletrónico de
Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1714 ]5 - Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1711 ]6 - Indicação do número do título de construção habilitante emitido pelo InCI\IMPIC, que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, a comprovar no sítio na Internet daquele Instituto.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Substituição de Intervenientes no Processo (Loteamentos)
Substituição de Intervenientes no Processo (Loteamentos)
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