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

     PEDIDO DE AVERBAMENTO

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 Arrendatário do estabelecimento sito em 

 , contribuinte fiscal nº

portador do cartão de cidadão n.º

freguesia de com o código postal

Paredes de Coura,

Pede deferimento,

O Requerente,

o averbamento ao alvará n.º 8 do processo n.º 9/1978 da entidade exploradora para seu nome.

Nome

com validade até residente em lugar de,

-

vem solicitar que seja emitido

Deve anexar os seguintes documentos:

Cópia de contrato de arrendamento/ Alvará de licença  sanitária n.º8 ou licença de utilização
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