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MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal da Figueira da Foz

-

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificaçao via correio eletrónico

Proprietário Sócio Mandatário Administrador Outro

Processo n.º _____ . _________/______

Informa V. Exa. que vai proceder a obras isentas de controlo prévio nos termos  da alinea _____, do n.º ______,

do artigo ____do RJUE, no prédio sito ____________________________________, freguesia de________________.

Descrição dos trabalhos:

Para o efeito anexa: Para o efeito declara:

Fotografias do prédio Não há ocupação da via pública durante a execução da obra

Planta de localização É cumprido o disposto no n.º 8 do artigo 6.º do RJUE

Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal da Figueira da Foz para o local em questão

Pedido de informação prévia n.º __________ Processo de Loteamento n.º __________ Processo de construção n.º ________

Outro ________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
(assinatura do promotor)

Conferi a assinatura pelo C.C.. n.º ______________________  válido até  ________/_____/_____.  O Func. _______________________________

O Gestor do procedimento: _________________________________________________  email ______________________________@cm-figfoz.pt

Poderá ser contactado no Divisão de Urbanismo da C.M.F.F. das ___ às ___horas, _________________________ Telef. 233 403 300 ext. 2

ANTECEDENTES

Contribuinte

OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO
Artigos 6.º e 6.º - A do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação do Dec.-Lei nº 136/14, de 9 de setembro

PROMOTOR

Telefone

Nome/Designação

Divisão de Urbanismo

Na qualidade:

Fax

Freguesia Código Postal

Telemóvel

E-mail

Domicílio/Sede

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Figueira da Foz, _____ de ____________________________ de 20____.
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