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Nome/Entidade

Telefone Fax

Nome

Categoria/Cargo

Habilitações Literárias

Naturalidade Data nasc.

BI/CC Emitido em

Válido até Serviço emissor

E-mail

Associado n.º Não associado

Nome/Entidade

Morada

NIF/NIPC

€ 35Associados | € 70 Não associados

A taxa de inscrição inclui livro “

O cancelamento da inscrição só dispensa o pagamento, se efetuado até
48 horas antes da realização da ação.

A inscrição pode também ser efetuada em .

Limite mínimo de 30 participantes.

O mecanismo da comunicação prévia, no
âmbito da gestão urbanística - O presente e o futuro -Aplicação prática”

www.atam.pt

Dados para faturação:

Condições de participação:

Formas de pagamento:
Os pagamentos devem ser efetuados, até ao dia 24 de maio de 2016, por
cheque, para ATAM | Apartado 219 | 2001-903 Santarém, ou mediante
transferênciabancária,atravésdoIBAN:PT50.0035.0726.00047934830.50.

Em caso de opção por esta modalidade, o respetivo documento
comprovativo deverá ser remetido por fax: 243 322 927, ou por e-mail:
contabilidade@atam.pt

Objetivos

Destinatários

Orador

Horário

Eleitos locais, dirigentes, técnicos superiores, coordenadores e demais
trabalhadores dos municípios.

Autor do livro “

09.30h - 13.00h

O mecanismo da
comunicação prévia, no âmbito da gestão urbanística - O presente e o
futuro -Aplicação prática”

A COMUNICAÇÃO PRÉVIA PERMITE REALIZAR OBRAS SEM
APRECIAÇÃO TÉCNICADOS PROJETOS POR PARTE DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS. QUAISAS CONSEQUÊNCIAS?

Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro,
em janeiro de 2015, que as câmaras municipais não se pronunciam sobre
os projetos de obras sujeitas a comunicação prévia, apreciando apenas os
que são submetidos sob a forma de licenciamento.

Este inovador sistema permite realizar operações urbanísticas sem que
ocorra a apreciação técnica ou resolução da pretensão, por parte das
câmaras municipais e logo após o pagamento das taxas devidas.

Na maioria das situações em que é permitida a edificação - em lo-
teamentos, planos de pormenor ou aglomerados urbanos consolidados - o
legislador decidiu que a autarquia local não se deve pronunciar sobre a
pretensão do particular, a não ser que detete deficiências na instrução.

Este novo paradigma da simplificação burocrática, acarreta
responsabilidades acrescidas para todos os intervenientes,
especialmente para o cidadão, para os técnicos, empresas de construção
civil, serviços públicos ou privados de registo e transmissão de
propriedades, mas, muito especialmente para os próprios municípios.

António Manuel Góis Nóbrega -

Contactos:
Orlando Branco | Cláudia Silva | Tlf: 243 330 278 | formacao@atam.pt

09:30h - Receção dos participantes e entrega de documentação

10:00h -

Carlos Eduardo da Silvae Sousa | MunicípiodeAlbufeira

Francisco JoséAlveirinho Correia |ATAM

David Jorge dos Santos* | CCDR doAlgarve

Representante* | AECOPS - Associação de Empresas
de Construção e Obras Públicas e Serviços

10:30h -

António Manuel Góis Nóbrega

12:00h - Debate

13:00h - Encerramento

Abertura

“O mecanismo da comunicação prévia, no âmbito da
gestão urbanística - O presente e o futuro - Aplicação
prática”
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