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IDENTIFICAÇÃO DO COMUNICANTE
 Nome / Firma  
 N.º de identificação civil
 Tipo de documento
 NIF / NIPC
 Na qualidade de:  
 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 COMUNICANTE
 Designação da artéria (Rua...)
 N.º Porta
 Andar
 Lado
 Fração / Sala
 Lugar
 Freguesia
 Código Postal
 Localidade Postal
EDIFICAÇÃO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA
atualizado em 2016/02/25
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de ÍLHAVO
ASSUNTO
Para efeito do disposto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), vem comunicar a V. Ex.ª que irá 
executar as obras constantes dos projetos que anexa, num prazo de           
 , com início em  
CARATERIZAÇÃO DO LOCAL
 Designação da artéria (Rua...)
 N.º Porta
 Lugar
 Freguesia
 Código Postal
 Localidade Postal
 Inscrição CRP
 Matriz Rústica
 Matriz Urbana
 Código de consulta da Certidão Permanente de Registo Predial
 Prédio abrangido por:
 Outro
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CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO
 Outra
  Uso
 Cércea
 Pisos acima da cota da soleira
 Pisos abaixo da cota da soleira
 Área de implantação da edificação principal (m2) 
 Área de utilização da edificação principal (m2)
 Área habitacional (m2)
 Área comercial (m2)
 Área com outros usos (m2)
 Área de anexos (m2)
 Área de telheiros (m2)
 Área bruta de construção (m2)
 Muro de vedação (ml)
 Muro de estremas (ml)
 Estimativa (€)
 Valores a utilizar para efeitos do cálculo da estimativa (valores por m2):
  
 ANEXOS/SÓTÃO PARA ARRUMOS
€ 185,000
 CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL
€ 185,000
 ESPAÇOS COMERCIAIS/SERVIÇOS
€ 325,000
 HABITAÇÃO CORRENTE
€ 500,000
 HABITAÇÃO SOCIAL
€ 355,000
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO
 Nome / Firma  
 NIF / NIPC
 E-mail	
 Telemóvel
 Telefone
  Fax
 Designação da artéria (Rua...)
 N.º Porta
 Andar
 Lado
 Fração / Sala
 Lugar
 Freguesia
 Código Postal
 Localidade Postal
 Álvará/Título de registo n.º
, emitido pelo IMOPPI ou INCI, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de 
 janeiro.
DECLARAÇÕES
         quando devidamente identificado.              
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Para a execução da obra necessita de ocupar o espaço público, pelo que vai requerer o respetivo licenciamento nos termos do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE). 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Junta-se em anexo a listagem dos elementos instrutórios da presente comunicação, nos termos previstos na Portaria 232/2008, de 11 de março e do RMUE. 
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 O comunicante,
(assinatura)
          
ÍLHAVO,
de
de
ANEXO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS  - Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril
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O comunicante,
(assinatura)
 outro
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