
 

Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo 

 
 
 
 Telefone: 271 319 000  Fax: 271 319 013  E-mail: balcaodomunicipe@cm-fcr.pt  Contribuinte nº 505 987449 

 

Rua São Francisco nº1  6440 -126 Figueira de Castelo Rodrigo  

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

Figueira de Castelo Rodrigo  

 

Assunto: Pedido de Autorização de Alteração de Utilização                                                 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome/Designação: ___________________________________________________________________________________

 
Morada/Sede: ________________________________________________________________________________________

 
Freguesia: _________________________________ Código Postal: ______ -

 
_____  ________________________________

 
N.º de Bilhete de Identidade/ C. C.: _____________________ N.º de Identificação Fiscal: ____________________

 
N.º de Telefone: ________________________ N.º de Fax:

 
____________________ E-Mail_________________________

 

Na qualidade de: 
 

Proprietário   □ Arrendatário
        

Usufrutuário 
      

Mandatário    
  

Titular do direito 

de uso e habitação       Outro ________________________________________________________________________

  

  
2 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

 

 
Nome: ________________________________________________________________________________________________

 
N.º de Bilhete de Identidade/ C. C.: ____________________ N.º de Identificação Fiscal: ______________________

 
N.º de Telefone: __________________________ E-Mail: _______________________________________________________

 

 
3 LOCAL

 Do prédio sito em: ___________________________________________ Freguesia: _____________________________________

 
Código Postal: ______ -

 

______ _______________________________Descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º _______________________  Inscrito na matriz sob o artigo n.º ________________________________________

 

 
4 OBJECTO DO REQUERIMENTO

 

  

Vem requerer a V. Ex.ª, nos termos do art. 2

 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 

redação

 

dada pela Lei nº 136/2014 de 9 de setembro, a

 

emissão de autorização de alteração da utilização

 

do prédio supra citado.

 
Antecedentes: 

 

  

Licença de Construção

   

Autorização de Construção

 

n.º ____________________ de ____/____/________

 
Autor do Projeto: __________________________________ Direção Técnica: __________________________________

 

 

 

 
 

 
 

mailto:balcaodomunicipe@cm-fcr.pt


 

Pede deferimento, o(a) requerente, 

___de 20____. Figueira de Castelo Rodrigo, _____ de __________________

 6440 -126 Figueira de Castelo Rodrigo  Rua São Francisco nº1 

 Contribuinte nº 505 987449  E-mail: balcaodomunicipe@cm-fcr.pt  Fax: 271 319 013 Telefone: 271 319 000 

______________________________

Ficha Técnica de Habitação
-

º 68/2004 de 25 de Março:lei n.-De acordo com o Decreto

Certificação energética:

   Avaliação acústica.

a realizar;urbanística
os dados referentes à operação preenchida commentos estatísticos devidamente    Ficha com os ele

obras;   Livro de obra, quando tenham sido realizadas

quando esta existir e estiver em vigor;prévia,

ação de um pedido de informação a aprov   Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar

anterior, quando exista;ça ou autorização de utilização    Cópia do alvará de licen

quando aplicável;   Telas finais, 

do respectivo prédio;ou da fracção com identificação    Planta e corte do edifício 

Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.
-

dada pelo Decretona redacçãoDezembro,n.º 555/99, de 16 de 

Lei 
-

creto 63.º do Deartigo conforme o disposto no n.º 2 do subscrito el, e termo de responsabilidade aplicáv

de fiscalização de obra, quando técnico da obra e tor ilidade subscrito pelo dire   Termo de responsab

ao prédio ou prédios abrangidos;referente 

ia do registo predial remitida pela conservató   Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor

da operação;realização 

nfira a faculdade de de qualquer direito que covativos da qualidade de titular    Documentos compro

:com o n.º 15 da Portaria 232/2008 de 11 de MarçoDocumentos apresentar de acordo

Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo 
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