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

     DISPENSA DE LICENÇA DE HABITABILIDADE PARA CONSTRUÇÕES ANTERIORES A 1979

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

  
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:

, na qualidade de proprietário de um prédio, sito no lugar de  

 , contribuinte fiscal nº

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

freguesia de  , concelho de

Paredes de Coura,

Pede deferimento,

O Requerente,

freguesia de

  deste concelho, inscrito na matriz predial da freguesia de 

sob o Artº , confrontando do Norte com

, a Sul com

a Nascente com e a Poente com

que construiu antes de 20 de dezembro de 1979, respeitosamente vem requerer a V. Exª lhe seja passada  uma declaração comprovativa de à data 

  de construção não serem emitidas licenças de habitabilidade. 

A declaração solicitada destina-se a .

Documentos a apresentar:

- Certidão Matricial com indicação do ano de inscrição na matriz.
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Identificação do Requerente:
 Na qualidade de:
Pedido:
, na qualidade de proprietário de um prédio, sito no lugar de  
 , contribuinte fiscal nº
 portador do bilhete de identidade nº
 , emitido em
 , residente em
freguesia de
 , concelho de
Pede deferimento,
freguesia de
  deste concelho, inscrito na matriz predial da freguesia de 
sob o Artº
, confrontando do Norte com
, a Sul com
a Nascente com
e a Poente com
que construiu antes de 20 de dezembro de 1979, respeitosamente vem requerer a V. Exª lhe seja passada  uma declaração comprovativa de à data 
  de construção não serem emitidas licenças de habitabilidade. 
A declaração solicitada destina-se a
.
Documentos a apresentar:
- Certidão Matricial com indicação do ano de inscrição na matriz.
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