
  

 
 

 

 

 

 
Mod. CI.01  

MUNICÍPIO  DE  SETÚBAL 

 CÂMARA  MUNICIPAL  

 

1 

1 

INFORMAÇÃO SOBRE O INÍCIO DOS TRABALHOS  
Obras de escassa relevância urbanística – Artigo 6.º- A 

 
 

Exma. Sr.ª 
Presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal 
 
 

Identificação ________________________________________________________________________, 

BI / Cartão de Cidadão n.º __________________, emitido em / válido até ______________  Contribuinte 

Fiscal n.º __________________, com sede/morada em_______________________________________  

____________________________________, freguesia de ___________________________, concelho 

de __________________, código postal ________________, telefone n.º ________________, telemóvel 

____________________E-mail: __________________________________________________________ 

na qualidade de __________________________, vem, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do 

Regulamento de Edificação e Urbanização do Município de Setúbal (REUMS), conjugado com o n.º 1 do 

artigo 6.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na publicação em vigor, informar V. Exª. de 

que irá dar início à execução dos trabalhos de ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 a partir do dia _______/________/__________, sendo o/a responsável pela execução dos mesmos: 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ .  

 

 

Identificação do local 

 
Local da pretensão: ___________________________________________________________________ 

Freguesia: _________________________________________ Concelho: ________________________ 

Para o local existe processo/requerimento com o n.º __________/__________. 

    

 
Assinatura ___________________________________________________________________________ 

 
PROTEÇÃO DE DADOS  

 
 – Autorizo o Município de Setúbal a utilizar os dados fornecidos no presente requerimento no âmbito 
do processo a que se destina, bem como os contatos pessoais para comunicação no âmbito deste e de 
outros processos. 
 

Observações: 
 
As obras de escassa relevância urbanística, apesar de não submetidas a controlo prévio da câmara 
municipal, não são dispensadas do cumprimento do disposto no n.º 8 do artigo 6.º do RJUE e 
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estão sujeitas a fiscalização, a processo de contraordenação, embargo e demolição em caso de 
incumprimento das mesmas (n.º 1 do artigo 18.º do REUMS). 
Para efeitos do exercício da competência de fiscalização, deve o interessado informar a câmara 
municipal que vai iniciar a execução dos trabalhos, identificando o responsável dos mesmos, com a 
antecedência mínima de 5 dias (n.º 2 do artigo 18.º do REUMS). 
 
 


