
Registo N  ___________________________º

Processo n  _____________/____________º

Registado em ________/_______/_______ 

O Funcionário _______________________

Guia n  ______________ - _____________º €

Exma. Senhora

Presidente da Câmara Municipal

COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DOS TRABALHOS
Decreto-Lei n  555/99, de 16 de dezembro na redação dada pelo Decreto-Lei n  136/2014, de 9º º
de setembro

Processo n : º   

REQUERENTE

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:  Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

 Na qualidade de   Proprietário   Mandatário   Usufrutuário

 Procurador  Outro 

PROCURADOR

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:  Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

Código de consulta procuração online: 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS

Solicita  que  todas  as  notificações  no  âmbito  da  presente  comunicação  sejam  remetidas

exclusivamente por e-mail         Sim  Não 

COMUNICAÇÃO

Comunica abrigo do disposto no art  80  – A do Decreto-Lei n  555/99, de 16 de dezembro naº º º

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n  136/2014, de 9 de setembro, que irá proceder aoº

inicio dos trabalhos referentes:

________________________________________________________________________________________________
Largo do Município,  8300 -177 Silves Telefone 282 440 800 
gabinete.presidente@cm-silves.pt                Fax 282 440 850 

        GU-33.v.1 



  Comunicação prévia n  º  / 

  Licença de Construção n  º  / 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA

Informa que as obras terão início em /  /  e que serão executadas

por   ,  titular  do

alvará n  º  /   ou título de registo emitido pelo INCI, IP com o n  .º

.

FORMATO DIGITAL

As peças escritas deverão ser apresentadas em formato PDF e as desenhadas em DWF.

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

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

correspondem à verdade.

Silves, de de 

O requerente

(Assinatura do  requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder 

assinar)

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome: _________________________________________________________________________________________________

E-mail: dgu.administrativo@cm-silves.pt

Telefone: 282 440 800

Conferi a assinatura pela exibição de B.I./CC n  __________________, válido até ______/______/____º

O funcionário ____________________________em _________/_______/_______.

Observações:____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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