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

     DECLARAÇÃO DE PRÉDIO EM RUÍNAS

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
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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:
 , contribuinte fiscal nº

residente no lugar de , freguesia de

Paredes de Coura,

Pede deferimento,

O Requerente,

Junta: cópia da descrição predial, emitida pelo Serviço de Finanças de Paredes de Coura

concelho de na qualidade de (a)

, vem respeitosamente solicitar a V. Exa. se digne certificar, que o prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 

sob o n.º , composto de (b)

sito no lugar de , freguesia de se encontra em

ruínas.

(a) proprietário, cabeça de casal na herança de ...

(b) rés do chão, cave e rés do chão, rés do chão e andar ...
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