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VizelaCâmara Municipal
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vizela
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
O Requerente
DATA E ASSINATURA
Pede Deferimento
PRETENSÃO
Vem, nos termos do n.º 4 e seguintes do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, requerer
a emissão de certidão de que, o destaque de parcela verifica os requisitos legais.
DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Rua/Lugar
n.º
freguesia de
Inscrito na matriz sob o art.º n.º
Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o art.º n.º
Área total
m²
Área coberta
m²
Área de logradouro
m²
CONFRONTAÇÕES
Norte
Nascente
Sul
Poente
Parcela a destacar:
Área 
m² Área a integrar o domínio público municipal
m²
Área coberta
m²
Área de logradouro
m²
Parcela sobrante:
Área 
m² Área a integrar o domínio público municipal
m²
Área coberta
m²
Área de logradouro
m²
Antecedentes:
Processo n.º
Alvará de Loteamento n.º
Alvará de Utilização n.º
Norte
Nascente
Sul
Poente
Norte
Nascente
Sul
Poente
-
Solicito que as notificações e comunicações a realizar no âmbito do presente procedimento administrativo e previstas na RJUE me sejam
efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão eletrónica de dados, como decorre do disposto no art.º 121º do RJUE,
e que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/à        técnico/a autor/a do projeto       outro.
Nome:                                                                                                                               correio eletrónico:
NOTIFICAÇÃO ELETRÓNICA
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