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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
CERTIDÃO - TERRENO SEM CAPACIDADE CONSTRUTIVA
atualizado em 2019/11/29
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de ÍLHAVO
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ASSUNTO
Vem requerer lhe seja certificado que o prédio, abaixo descrito e delimitado na planta topográfica que anexa, não possui qualquer
capacidade construtiva, dado que:
 outro
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
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DECLARAÇÕES
         quando devidamente identificado.              
ANTECEDENTES PROCESSUAIS
 Processo n.º
 Titular
ELEMENTOS EM ANEXO
, com a delimitação do terreno e da parcela;
 outro
 Pede deferimento,
(assinatura)
          
ÍLHAVO,
de
de
8.2.1.4029.1.523496.503950
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