
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

    PEDIDO DE FORNECIMENTO DE PROJETO TIPO

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt

a) Cave e Rés do Chã/ Rés do Chão 
Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório
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Morada*

Identificação do Requerente:

Nome*

Concelho*

B.I./ C.C.*

Cód. Postal*

Cont. Fiscal*- Validade*

Freguesia*

 E-mail*

-

Tel./ Telef.*

 Na qualidade de:  Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico

Pedido:

, proprietário de um terreno sito no lugar de 

, inscrito na Matriz Predial Rústica sob o artigo n

2m , concelho de Paredes de Coura, com a área de 

 , contribuinte fiscal nº

 portador do bilhete de identidade nº  , emitido em  , residente em

freguesia de  , concelho de

, freguesia de

 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº

, a confrontar de Norte com de Sul com

, de Nascente com e de Poente com .

Vem muito respeitosamente solicitar a V. Exª se digne conceder-lhe e fornecer-lhe o projeto tipo (T2 + 1) constituído por a) 

dessa Câmara Municipal e isentá-lo do pagamento das respetivas taxas de licença de 

de construção de obras. O requerente é carenciado conforme o comprova o atestado passado pela Junta de Freguesia de  

e a certidão, emitida pela repartição de finanças, sobre o património

 imobiliário do agregado familiar.

Paredes de Coura,

Pede deferimento,

O Requerente,
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Identificação do Requerente:
 Na qualidade de:
Pedido:
, proprietário de um terreno sito no lugar de 
, inscrito na Matriz Predial Rústica sob o artigo n
2
m
 , concelho de Paredes de Coura, com a área de 
 , contribuinte fiscal nº
 portador do bilhete de identidade nº
 , emitido em
 , residente em
freguesia de
 , concelho de
, freguesia de
 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº
, a confrontar de Norte com
de Sul com
, de Nascente com
e de Poente com
.
Vem muito respeitosamente solicitar a V. Exª se digne conceder-lhe e fornecer-lhe o projeto tipo (T2 + 1) constituído por a) 
dessa Câmara Municipal e isentá-lo do pagamento das respetivas taxas de licença de 
de construção de obras.
O requerente é carenciado conforme o comprova o atestado passado pela Junta de Freguesia de  
e a certidão, emitida pela repartição de finanças, sobre o património
 imobiliário do agregado familiar.
Pede deferimento,
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