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OBRAS ISENTAS DE LICENÇA E COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

 
 

 

Ex. mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Mêda 

 
Identificação do requerente 

 

Nome do requerente: ________________________________________________________________________  

Contribuinte n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__| B. I./C.C. n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Morada: __________________________________________________________________________________ 

________________________Código Postal_____ _____ ___________________________________________ 

Telemóvel:____________________________ e-mail:______________________________________________ 

 

□ Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e 

notificações relativamente a este processo 

□ O/A titular dos dados declara prestar o seu consentimento expresso para efeitos de tratamento dos seus 

dados pessoais, os quais serão utilizados apenas para este preciso âmbito. 

Pretensão 

Pretendo realizar obras isentas de licenciamento ou comunicação prévia, vem nos termos do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, 

dar conhecimento das mesmas, nomeadamente: 

a) Obras de conservação: 

          |__| - Pintura exterior cor ______________; 

          |__| - Reparação de cobertura / telhado; 

          |__| - _______________________________; 

b) Obras de alteração no interior dos edifícios não classificados ou nas suas frações que não impliquem 

modificação das estruturas de estabilidade, das cérceas, das fachadas e da forma dos telhados ou coberturas: 

          |__| - Pintura interior; 

          |__| - ______________________________; 

c) Obras de escassa relevância urbanística (as obras de edificação ou demolição que, pela sua natureza, 

dimensão ou localização tenham escasso impacte urbanístico), nos termos da alínea l) do art.º 2 do RJUE: 

          |__| - _______________________________________________________________________________; 

          |__| - _______________________________________________________________________________; 

Local da obra ____________________________________________ Freguesia ________________________ 

Tipo de edificação :____________________________________________ artigo matricial nº ______________  

Início dos trabalhos  ___ / ___ / ______;  Fim dos trabalhos ___ / ___ / _______ 

Ocupação de via pública:     Sim      Não       ; Estimativa da área a ocupar: _________ m2 

Empreiteiro com alvará / certificado de registo nº _________________ Apólice de Seguro ___________________ 

Data e assinatura 
Nota: Juntar fotocópia da caderneta predial ou da Certidão Registo Predial. 

No caso de substituição da estrutura do telhado de madeira por outro material (exemplo: vigas de cimento, etc., deve solicitar a respetiva 
licença, preenchendo o requerimento da licença e juntar Certidão do Registo Predial da Conservatória, Memória de Cálculo e Termo de 
Responsabilidade de Técnico habilitado para o efeito). Se ocupar a via pública deve solicitar a respetiva licença 

 

O Requerente, 

Mêda,  ___ / ___ / ______                 Ass.  _______________________________________________________ 


