
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
 Nome / Firma  
 N.º de identificação civil
 Tipo de documento
 NIF / NIPC
 Preencher se for o representante:
 Código de consulta da procuração online    
 E-mail	
 Telemóvel
 Telefone
  Fax
V5.2014©MUNICÍPIO DE ÍLHAVO.DOPGU.NM.PMC
MORADA DO REQUERENTE
 Designação da artéria (Rua...)
 N.º Porta
 Andar
 Lado
 Fração / Sala
 Lugar
 Freguesia
 Código Postal
 Localidade Postal
ASSUNTO
Vem requerer a V. Ex.ª se digne ceder-lhe um lote na Zona Industrial da Mota, para instalação da indústria caracterizada no formulário que anexa.
AQUISIÇÃO DE LOTE NA 
ZONA INDUSTRIAL DA MOTA
atualizado em 2019/07/12
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de ÍLHAVO
DECLARAÇÕES
         quando devidamente identificado.              
página 1 de 4
O Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial da Mota (ZIM), ratificado por despacho do Secretário da Administração Local e do Ordenamento do Território de 14 de outubro de 1991, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 47, de 25 de Fevereiro de 1992, alterado pelo artigo 70.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Ílhavo e parcialmente suspenso, conforme Aviso n.º 19036/2018, publicado em Diário da República, 2ª Série, n.º 243, de 18 de dezembro de 2018, bem como o Regulamento Municipal do Espaço Público de Ílhavo (RMEPI), publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 32, de 14 de dezembro de 2018, podem ser consultados na página da Internet do Município de Ílhavo.
 
 
 
 
 Pede deferimento,
(assinatura)
          
ÍLHAVO,
de
de
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Zona Industrial da Mota
Venda de Lotes
FORMULÁRIO
 
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE CANDIDATA
 Nome da empresa / Nome individual
 NIF / NIPC
 Atividade atual
 A unidade atual insere-se na malha urbana do Município de Ílhavo?
 Localização
CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
 Setor de atividade da unidade a implantar na Zona Industrial da Mota?
 Classificação Industrial nos termos previstos no Decreto-Lei 169/2012, de 1 de Agosto
 Complementaridade com outras unidades industriais/comerciais
 Justificação para a concretização do projeto
 Fase em que se encontra o projeto e sua sustentação financeira
CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO (continuação)
 Planificação da realização do investimento
 Número de postos de trabalho a criar
 Identificação dos resíduos produzidos (sólidos, líquidos e gasosos) e tratamento preconizado
 Breve memória descritiva da obra a realizar
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INSERÇÃO URBANA DA UNIDADE ATUAL
 A ativação da nova unidade pressupõe a desativação imediata da unidade atual do interior da área urbana?
 Se SIM, quais as vantagens dessa situação?
LOTE PRETENDIDO (Área pretendida do lote, em m2) 
 1ª Opção
 2ª Opção
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
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 Pede deferimento,
(assinatura)
          
ÍLHAVO,
de
de
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