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PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PEDREIRA - CLASSE 4 (ART. 34.º , N.º 1 - DL 270/01 ALTERADO DL 340/07) 

Identificação do requerente 

Nome: *  __________________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte:* _______________________________ Na qualidade de:*(a) _____________________________________________ 

BI / CC nº     _________________________________     Validade: ____/____/_______
Morada:*__________________________________________________________________________________________________________ 

Código-Postal:* _________-_______      ___ ______________________________________________________________________________

Tlf/Tlm: _________________________   E-mail:  __________________________________________________________________________ 

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado?  Sim  Não  

Representado por: _________________________________________________________ Na qualidade de:(a) ___________________ 

BI / CC nº ____________________________________ 
Validade: ____/____/_______

Vem requerer ao Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real o pedido de emissão de: Pedido de Licenciamento de Pedreira - 
Classe 4 (Art. 34.º , N.º 1 - Dl 270/01 Alterado Dl 340/07) 

N.º da Pedreira: __________________________________________ Denominação: ___________________________________ 

Local: __________________________________________________ Freguesia: ______________________________________ 

Área solicitada para a pedreira: _____________________________ Área de pedreira já licenciada: ______________________ 

Área da Propriedade: ________________________________________________________________________________________ 

Área e limites da pedreira em coordenadas Hayford-Gauss, referidas ao ponto central: ___________________________________

Substâncias extraídas: _______________________________________________________________________________________ 

Descrição 
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Data e Assinatura 

Pede deferimento: O Requerente / representante, 

Vila Real, _____/_____/_______ _______________________________________________ 

* - Campos de preenchimento obrigatório. 
a) – Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele: proprietário, usufrutuário, arrendatário ou mandatário

Dia Mês Ano 
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