
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

 Nome / Firma  

 N.º de identificação civil  Tipo de documento  CC / BI       Passaporte

 NIF / NIPC

 Na qualidade de:         Proprietário        Comproprietário       Usufrutuário        Locatário        Representante

 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

DEMOLIÇÃO - 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 

proceder à demolição     Total       Parcial  da edificação abaixo identificada, 

por um período de    meses.

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
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DECLARAÇÕES

  Declara que qualquer documento poderá ser levantado por 

         quando devidamente identificado.              

  Declara que não autoriza que as notificações sejam enviadas por correio eletrónico.
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ANTECEDENTES PROCESSUAIS

 Processo n.º  Em nome de

ELEMENTOS EM ANEXO

Cópia do registo do(s) prédio(s) na conservatória do registo predial;

Localização em planta na escala 1/10.000;

Delimitação em planta na escala 1/1.000 ou 1/2.000;

Levantamento topográfico;

Planta de implantação;

Memória descritiva;

Quadro sinóptico;

Documento comprovativo da legitimidade;

Pareceres de entidades externas;

Descrição da utilização futura do terreno;

Indicação do local de depósito de entulhos;

Projetos de especialidades e respetivos termos de responsabilidade, quando aplicável, e declaração da respetiva ordem profissional;

Comprovativo(s) do seguro do(s) técnico(s);

Calendarização;

Estimativa de custo;

Termo de responsabilidade do diretor de obra e declaração da respetiva ordem;

Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização e declaração da respetiva ordem;

Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na 
Lei n.º 98/2009, de 16 de outubro;

Número do alvará ou do título de registo emitido pelo InCI, I.P.;

Livro de obra;

Plano de segurança e saúde;

Ficha com os elementos estatísticos;

 outro

 O comunicante,

                      

(assinatura)

          
      ÍLHAVO, de de


