EXMO.(A) SENHOR(A) PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

EXECUÇÃO DE OBRAS ISENTAS DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código
Postal

N.º Identificação
Fiscal

BI/Cartão de
Cidadão n.º

Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone

Cartão Munícipe n.º
Telemóvel

Fax

E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE (LEGAL) em caso de Pessoa Coletiva
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Bilhete
Identidade
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até:
Administrador

Outro

PEDIDO
Vem participar a V.Ex.ª, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, que deseja executar com isenção de licença ou
autorização as obras de ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
referente ao prédio sito no lugar/rua ___________________________________________________________________, freguesia
de ______________________________, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º_______________ e inscrito na
matriz sob o artigo ____________.

ANTECEDENTES
Não existem antecedentes processuais na Câmara
Processo n.º

Alvará / CP de Loteamento N.º

Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Construção N.º
Outro

Imp.27.41_A

Página 1 de 2

JUNTA
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X), os documentos que junta ao seu
processo.
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela Conservatória do Registo Predial há menos
de 6 (seis) meses, referente ao prédio ou prédios abrangidos;
Caderneta predial emitida pelas Finanças há menos de 6 (seis) meses;
Planta de localização e enquadramento à escala de 1:10 000, assinalando devidamente os limites da área objeto da
operação;
Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes, assinalando a área objeto da operação;
Fotografias atualizadas e a cores do local;
Outros elementos que o requerente pretenda entregar:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pede Deferimento
Marco de Canaveses

O Requerente

/ __/____

A importância de _____foi paga por guia de receita eventual n.º ______de____/____/____

O Assistente Técnico

_______________________________

INFORMAÇÕES E DESPACHOS DOS SERVIÇOS
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