
 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

     

                   
1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

 

Nome/Designação: _____________________________________________________________________________________ 

Morada/Sede: __________________________________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________________________Código Postal: ______ - _____  ________________________________ 

N.º de Bilhete de Identidade: _______________________N.º de Identificação Fiscal: ___________________________ 

N.º de Telefone: __________________________N.º de Fax: ______________________ E-Mail: _______________________ 

Na qualidade de: □Proprietário   □Arrendatário   □Usufrutuário  □Titular do direito de uso e habitação  
 □Outro _________________________________________________________________________________________________

 2 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

 
Nome: __________________________________________________________________________________________________

 
N.º de Bilhete de Identidade: _______________________ N.º de Identificação Fiscal: __________________________

______

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

___

 

  

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo 

Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo

Pede deferimento, o(a) requerente,

Figueira de Castelo Rodrigo, _______ de ____________________ de 20____

___________________________________

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 

Pedido de Isenção de LicenciamentoAssunto:

OBJECTO DO REQUERIMENTO4

artigo n.º ____________________________________

na matriz sob o (a)na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ________________________ Inscrito(a)Descrito

o sito em: _____________________________________________ Feguesia: ___________________________Do prédi

3 LOCAL

.________________________________□;Industria□;erviçoS□;Equipamento□;Comercio□;Habitação□

a edificação:a stindeUso a que se 

A do RJUE)-(de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 6º

Trabalhos de remodelação de terrenos □coberturas; da forma das fachadas e da forma dos telhados ou

de edifícios ou suas fracções que não impliquem modificações na estrutura de estabilidade, das cérceas, 

Obras de alteração no interior □Obras de escassa relevância urbanística;□de conservação;   Obras□

comprovativo da qualidade de titular do requerente;da Conservatória do Registo Predial Documento □

;à escala de 1/2500Planta de localização□
5 DOCUMENTOS A ANEXAR

Vem requerer a V. Exa., ao abrigo 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 136/2014 de 9 de setembro, a Isenção de Licença 

Administrativa para a realização da Operação Urbanística a seguir identificada:




