
A preencher Design.

pela CM do Nº Valido até: _____/___/___

Áreas Áreas Lote Pisos Áreas

A preencher

pela CM

Tapumes m² m²

Andaimes m² m²

Amassadores m² m²

Materiais m² m²

m² ________________________________

ÁREA

TOTAL

Habitação

Comércio, Escritórios

Parqueamento Arrumos

ou Similares:

O Técnico Responsável pelo Projeto

ou Similares:

Sup. Confrontação Arruamentos c/ o Prédio a Lotear

TOTAL:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO

meses

meses

meses

meses

Superficie limitada por tapume

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

Área do terreno

Muros de Vedação

Demolições

Espaços verdes

Equipamentos

Armazém

Piscinas

Depósitos / Tanques ou Similares

Modificação de fachada

Sótão

Parqueamento / Instalações Técnicas

Comércio, Escritórios, Serviços ou Similares

Mudança de Finalidade

Alpendres / Varandas / Terraços

Telheiros

Arrumos ou Similares

Habitação

Finalidades Finalidades

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

DIVISÃO DE URBANISMO

ESTATÍSTICA - QUADRO DE ÁREAS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO

Nº de Fogos _______ Unidades de Ocupação_______

ALVARÁ DE LOTEAMENTO

Mod.31
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