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Identificação do Requerente/Representante  

Nome/Designação:  

Morada/Sede: Freguesia: 

Código Postal:                    - N.º de Telefone: 

N.º de Identificação Fiscal: Endereço Eletrónico: 

 N.º de Bilhete de Identidade: _____________________________ Emitido em:     _____ - _____ - ______       

Pelo Arquivo de Identificação de: _______________  N.º de Identificação Civil:    ____________________      
Data de Validade: _____ - _____ - _____        

Na qualidade de:    Proprietário                 Usufrutuário                     Locatário                   Superficiário                       

 Outro: _______________________ 
 

Assinale com X, o tipo do imóvel e o tipo de instrumento de gestão territorial 

Vem requerer a V. Ex.ª ao abrigo do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março. 
 
 Licença  

 Autorização 

 Informação Prévia 

 Comunicação Prévia 

 
Tipo de operação urbanística: 
         
  Obras de construção;                Obras de reconstrução c/ preservação fachadas;                     Obras de alteração;          

      Obras de ampliação;              Obras de reconstrução s/ preservação fachadas;                     Utilização;             
      Obras de conservação;              Operação de loteamento                                                           Alteração de utilização; 
      Obras de urbanização;               Trabalhos remodelação de terrenos.                                         Obras de demolição;   
                                                                                       

Uso a que se destina a edificação:   Habitação;  Comércio  Equipamento 
                  Serviço  Indústria        ___________. 
 
 
 Comunicação Prévia de alterações durante a execução da obra, ao abrigo do art.º 83.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
 

    Renovação de Licença, ao abrigo do art.º 72 do Decreto - Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de março. 

 
 
 

Antecedentes: 

 Informação prévia n.º      
_______________ 
 Processo de obras n.º     
_______________ 
 Licença de Utilização nº  
_______________ 
 
 

Pede deferimento, 
 

Manteigas, ___ de ________________ de 20___ 
 
 

_____________________________________________________________ 
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não 

puder assinar (exibição do B.I.) 

                                                                                   

 

Guia n.º _____________          Valor: ______ , ____ € 
 

Data: ____ /_____ / _______     Func.: ___________ 

REGISTO DE ENTRADA 
 

D.P.O.U. - Obras Particulares 
 
 
Proc:_____ /_____ /_______     Req: ____/___/______ 

 
 

Data: ____ /_____ /______ 
 

Func.: ____________________________ 

 

 
 
Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Manteigas 
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