
Objecto do Pedido

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Participação 

N.º

Nome / Designação:

N.º de Contribuinte:

Domicilio/Sede:

Código Postal: Concelho:

Contacto preferencial: Segundo contacto: Fax:

Email:

Bilhete de IdentidadeCartão do Cidadão

Válido até: (aaaa/mm/dd)

-

Mod. 203/3 Pág. 1 de 1

Município de Gouveia  
Av. 25 de Abril 
6290-554 Gouveia 
Tel.: 238 490 210 Fax.: 238 494 686 
Email.: geral@cm-gouveia.pt 
www.cm-gouveia.pt

Freguesia:

Pede Deferimento 
O(A) Requerente

(aaaa/mm/dd)Data:

Registo nº ___________/______ 
Data:  ____/____/_______ 
 O Funcionário 
____________________________

ASSUNTO: Execução de Obras isentas de Licença ou Autorização (Ao abrigo do disposto na alínea a) do nº1 do artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 26/2010 de 30 de Março)

Período dos trabalhos: a

Ocupação de Via Pública

Não ocupa a via pública com andaimes ou materiais

Para a Execução da obra pretende ocupar a via pública com pelo prazo de

dias, com a área de m2 ( m X m). (a) No R/c, 1º andar, etc. 
(b) - Rústico, Urbano ou Misto

Vem participar que deseja executar, com isenção de licença ou autorização no (a) , do prédio

disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe conferida pelo D.Lei n.º 

na localidade de ,freguesia de as seguintes obras abrangidas pelo  

26/10 de 30 de Março:

(b) , situado na

Seguro Acidentes de trabalho (ocupação de via pública)

Fotografias do LocalPlanta de Localização

Documentos a Apresentar

Extrato do PDM
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