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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
 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 REQUERENTE
 Designação da artéria (Rua...)
 N.º Porta
 Andar
 Lado
 Fração / Sala
 Lugar
 Freguesia
 Código Postal
 Localidade Postal
      
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
 Nome / Firma 
 Designação da artéria (Rua...)
 N.º Porta
 Andar
 Lado
 Fração / Sala
 Código Postal
 Localidade Postal
      
ASSUNTO
No âmbito do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 110º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), requer se digne informá-lo se é viável a construção descrita nas peças que junta e/ou outros condicionamentos a que a mesma deverá obedecer:         
      
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
 Confrontações
 Norte
 Sul
 Nascente
 Poente
DIREITO À INFORMAÇÃO
página 1 de 2
atualizado em 2016/02/26
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de ÍLHAVO
página 2 de 2
 Processo n.º
 Em nome de:
ANTECEDENTES PROCESSUAIS
CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO
 Área Parcela
 Área Comercial
 N.º de Pisos  
 Área Construção
 Área Industrial
 Acima da cota da soleira
 Área Habitável
 Área Anexos
 Abaixo da cota da soleira
[áreas em metros quadrados]
ELEMENTOS EM ANEXO
 outro
  
 DECLARAÇÕES
         quando devidamente identificado. 
 Pede deferimento,
(assinatura)
          
ÍLHAVO,
de
de
8.2.1.4029.1.523496.503950
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