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

Denúncia de ausência de gestão de combustível 
nº3 do art. 15º do DL124/2006, de 28 de junho, na redação atual

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Planta de localização à escala 1:5000 assinalando devidamente o terreno

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

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

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório

Objeto do pedido:

Pág. 1/1

Vem por este meio denunciar a V. Ex.ª a ausência de gestão de combustível num terreno com caraterísticas

Mod.DIV901.3

no lugar/rua

Freguesia de*

Residente em*

Identificação do Requerente:

Nome*

Concelho de*

Cont. Fiscal*

Pede deferimento,

Paredes de Coura,

O Requerente,

Vem na qualidade de*

De uma edificação sita no lugar/rua*

Freguesia de* Concelho de*

freguesia de

deste concelho, pelo que solicita nos termos do n.º 3 do art. 15º do DI 124/06 de 28 de junho com a nova redação dada pelo DL 17/2009 de 14

de janeiro, se digne notificar as entidades responsáveis pelos trabalhos.

Identificação do proprietário, explorador ou representante:

residente em*

Documentos a apresentar

Nome*

freguesia*

Concelho*
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