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PEDIDO DE REDUÇÃO ESPECIAL DO VALOR DAS TAXAS DE 
LICENCIAMENTO 
 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

(Preencher com letra maiúscula) 

 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

Estado Civil: ___________________________ Profissão: ______________________________________________ 

Residência / Sede em ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________Localidade:____________________________________ 

Código Postal: _______ - ______ Telefone: _________________ E-mail___________________________________ 

Contribuinte n.º: ___________________ , na qualidade de titular do PROCESSO Nº. _____________/_______ do 

Bairro ______________________________ do Lote_____________________________ tendo cumprido o dever de 

reconversão1 previsto no artigo 3º das Normas procedimentais para loteamentos e edificações inseridos em AUGI no 

concelho de Cascais, conforme documento comprovativo que se junta. 

 

Pede Deferimento.  

Cascais, ____ de ___________________ de _______ 

 

O Requerente, ____________________________________________________ 

 

Documentos a juntar: Fotocópia do B.I e NIF ou Cartão de cidadão 

 
Registo n.º_____________________ 
  
Data _____/_______/___________ 
 
O Funcionário 
 
 
______________________________ 
 

 

 

 

 

Vem solicitar o seguinte: 
 

A redução em 80% no valor das TAXAS  DE LICENCIAMENTO ( CONSTRUÇÃO NOVA/LEGALIZAÇÃO ) 

referente ao seu lote, por se enquadrar nos termos previstos do Regulamento e Normas de Cobrança e 

Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.  
 

Declara ainda sob compromisso de honra que: 

 

O seu agregado familiar é constituído por pessoas portadoras de comprovada deficiência;  

 

O seu agregado familiar é constituído com mais de dois filhos e não excede o rendimento bruto 

per capita de um salário mínimo nacional, conforme se comprova mediante cópia da nota de liquidação do 

IRS/IRC; 

 

No caso de lhe ser concedida a redução, se obriga a não alienar ou destinar a outro fim, o prédio em 

causa durante um período de cinco anos, sob pena de devolver todos os benefícios que venha a receber. 
  

1. o dever de reconversão inclui ainda o dever de comparticipar nas despesas de reconversão nomeadamente: 
despesas com infra-estruturas, taxas e/ou outras despesas inerentes da instrução dos processos de licenciamento 
 


