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    Registo de Entrada 

Entrada N.º _____________ 

Em:   _____/_____/_______ 

O Func. ________________  

 

 

 

 
PEDIDO DE OBRAS ISENTAS DE LICENCIAMENTO OU CONTROLO PRÉVIO 

  
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo 
 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome _______________________________________________________________________________________ 

NIF/ NIPC  ________________ BI/CC ____________ emitido em _______________válido até ____ / ____/ ______ 

Morada ______________________________________________________________________________________ 

Código postal ________ - _____ Freguesia _____________________ Concelho ____________________________ 

Contato ___________________ E-mail _____________________________________________________________ 

na qualidade de (a) __________________________ , conforme documentos comprovativos que anexa: 

 Código de acesso à certidão do registo comercial ___________________________________________________ 

 Código de acesso à certidão permanente do registo predial ___________________________________________ 

 Outro ______________________________________________________________________________________ 

 

OBJETO DO PEDIDO 

 

Vem dar conhecimento a V. Exa., nos termos das alíneas a), b) e c), do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na atual redação, que irá efetuar obras isentas de controlo prévio, nomeadamente de: 

□ Conservação: _______________________________________________________________________________ 

□ Obras de alteração no interior: __________________________________________________________________ 
□ Obras de escassa relevância:___________________________________________________________________ 

 
Dados do prédio: 

□Urbano  □Rústico  □Misto, inscrito na matriz sob o artigo n.º ________________ Secção__________________ 

descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo sob o n.º ____________________, localizado em 

__________________________________________________, freguesia e concelho do Porto Santo. 

 

e anexa os documentos identificados na folha de elementos instrutórias.  

 
(a) Proprietário, arrendatário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário ou outra. 

 

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, 

específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados recolhidos por parte do Município do Porto Santo, 

podendo os mesmos ser acedidos por outras entidades, sempre que necessário, no âmbito de todas as atividades de 

tratamento, e manutenção de aplicações informáticas solicitadas pelo Município. 

 
 
 
                      Pede deferimento                                                                            O Requerente  

 

Porto Santo, _____/_____/_______                                            __________________________________ 

 

M U N I C Í P I O  D O  P O R T O  S A N T O  

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
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ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO 

 

 Cópia do CC do requerente. 

 Cópia não certificada da Certidão Permanente, emitida pela conservatória do registo predial ou caderneta predial 

urbana. 

 Ata do condomínio da qual conste, de forma explícita, deliberação relativa à autorização da realização da obra. 

 Fotografias; 

 Planta de localização à escala 1/2000 com indicação precisa dos limites do terreno e da localização da obra; 

 Extratos das plantas do plano municipal de ordenamento em vigor para a área (com a indicação precisa dos limites 

do terreno e da localização da obra), ou Planta do loteamento, (se aplicável); 

  Descrição sucinta da obra; 

 Informação sobre a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos trabalhos. 

 

 

 

As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos, nos 

termos do artigo 256º do Código Penal. 

 

 


