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

     NORMA PARA PARTICIPAR EM OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO

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:
 , contribuinte nº

residente no lugar/ rua

, concelho de na qualidade de proprietário de um prédio sito no lugar/ rua

Nome:

freguesia de 

freguesia de 

concelho de inscrito na matriz predial urbana sob o artº

 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º da dita freguesia, a confrontar a norte com:

; de Sul com: ; de Sul com: ; de nascente com:

e de Poente com:

 do Art.º 6º do Decreto Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na sua redacção actual, participar a V. Ex.ª que 

pretende realizar trabalhos de conservação do mencionado edifício, tais como:

O requerente declara que se trata de obras que não implicam modificação da estrutura do edifício, das cérceas, das fachadas, da forma  e do tipo 

de telhado, nada tendo omitido. 

Paredes de Coura,

Pede deferimento,

O Requerente,

Alínea a) Alínea b)vem ao abrigo
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Identificação do Requerente:
 Na qualidade de:
Pedido:
 , contribuinte nº
residente no lugar/ rua
, concelho de
na qualidade de proprietário de um prédio sito no lugar/ rua
Nome:
freguesia de 
freguesia de 
concelho de
inscrito na matriz predial urbana sob o artº
 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
da dita freguesia, a confrontar a norte com:
; de Sul com:
; de Sul com:
; de nascente com:
e de Poente com:
 do Art.º 6º do Decreto Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na sua redacção actual, participar a V. Ex.ª que  
pretende realizar trabalhos de conservação do mencionado edifício, tais como:
O requerente declara que se trata de obras que não implicam modificação da estrutura do edifício, das cérceas, das fachadas, da forma  e do tipo 
de telhado, nada tendo omitido. 
Pede deferimento,
vem ao abrigo
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