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 - PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS  
 - APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS  
 
                                                                      Ex.mo Senhor: 

                                                           Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 Requerente (nome) ________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º ________________, residente em (Rua/Avª) 

___________________________________________________________________ (n.º/lote) 

______, (andar) ______, (localidade) ________________, (cód.postal) _____-_______, 

Freguesia de _______________, Concelho de _______________, com o telefone n.º 

_______________, portador do BI/CU n.º __________ datado de ____/____/_______, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de _______________, na qualidade de 

_____________________ apresentar / requer apreciação (riscar o que não interesse) a V. 

Ex.a do presente pedido de (escolher opção): 

 - Licenciamento de Obras de ______________________________________________, 

em conformidade com o preceituado no n.º2 do Artigo 4º do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção em vigor;-------------------------------------------------------------------------- 

 - Comunicação Prévia de Obras de _________________________________________, 

em conformidade com o preceituado no n.º4 do Artigo 4º do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção em vigor;-------------------------------------------------------------------------- 

a realizar em terreno(s) com a área total de _________m2, constante(s) do(s) prédio(s) 

descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Seia sob o n.º(s) ______________ 

inscrito(s) na matriz com o n.º ____,sito(s) em (localidade) ________ Freguesia de ________ 

e tendo como confrontações: Norte _____________________________________________ 

Nascente__________________________________________________________________

Sul_______________________________________________________________________ 

Poente____________________________________________________________________. 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: ______/________/______  
 Registado sob o n.º:   ________________ 

O Trabalhador, 
_____________________ 
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Comunica ainda à Câmara Municipal de Seia que são apresentados os seguintes projectos 

das diversas especialidades, e indica, e especifica a identidade dos técnicos: 

Projeto____________________Técnico__________________________________________

Projeto____________________Técnico_________________________________________ 

Projeto____________________Técnico_________________________________________ 

Projeto____________________Técnico_________________________________________ 

Projeto____________________Técnico_________________________________________ 

Projeto____________________Técnico_________________________________________ 

Projeto____________________Técnico_________________________________________ 

Projeto____________________Técnico_________________________________________ 

Declara ainda que as obras irão ser levadas a cabo por (nome do construtor ou 

denominação social da entidade)__________________________________,residente ou sito 

(Rua, Avª) ______________________________________________________(n.º/lote)____ 

(andar)_________ (localidade) _______________ (cód.postal) ______-______, Freguesia 

de ________________, Concelho de _________________ com o telefone n.º 

________________ Contribuinte ( pessoa singular ou coletiva ) n.º _____________ com 

Alvará / Título de registo n.º __________emitido pelo IMOPPI ou INCI ao abrigo do Decreto-

Lei N.º 12/2004, de 9 de Janeiro. 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Pede Deferimento, 

Seia, _____ de ______________ de 20____ 

O Requerente, 

 

................................................. 
Documentos a apresentar: 

- Para Licenciamento (Elementos constantes nos Artigos 7º, 9º, 11º, 13º ou 16º da Portaria N.º 232/2008, de 11 
de Março); 
- Para Comunicação Prévia (Elementos constantes nos Artigos 8º, 10º, 12º, 14º, 17º ou 18º da Portaria N.º 
232/2008, de 11 de Março). 


