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VizelaCâmara Municipal
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vizela
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
O Requerente
DATA E ASSINATURA
Pede Deferimento
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1) Proprietária/o, arrendatária/o, usufrutuária/o, locatária/o, mandatária/o ou outra/o titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística;
PRETENSÃO
VISTORIA NOS TERMOS DOS
ARTº 89º E º90 DO D.L. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO
Vem na qualidade de 1)
requerer, ao abrigo do disposto no art.º 12 do Regulamento Geral de Edificações
Urbanas (RGEU) e/ou no n.º 2 do art,º89º e 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, a realização
de vistoria relativa ao prédio inscrito na matriz sob o art.º n.º
descrito na Conservatória do Resgisto Predial sob o art.º n.º
sito em
n.º
freguesia de
Processo n.º
Planta de localização à escala 1/5000;
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
Fotografias;
ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO
Recibo de renda;
Identificação e morada do proprietário:
-
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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