
Fração(ões) / autónomas(s) do edifício, sito no(a)  rua ou lugar 
   
   
                                                
                              

Vem requerer a emissão do correspondente alvará de autorização de utilização, no âmbito do processo nº                                           
relativo a:                                         
   

  Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

*Nome

*Morada

-Código postal
*N.º Identificação B.I. / C.C Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente

Telefone Telemóvel Fax

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

E-mail

Freguesia

Fiscal

*

*Na Qualidade:  Proprietário  Usufrutuário  Locatário  Superficiário  Outro

PRETENSÃO 
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DataAssinatura

1 / 1

 

normas técnicas 

AUTORIZAÇÃO / ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | SEM REALIZAÇÃO DE OBRAS OU APÓS OBRAS ISENTAS

Edifício sito, no(a)  rua ou lugar                                                                                                                                                           
   
   
                                                
                              

descrito a Conservatória do Registo Predial sob o nº                                  e inscrito na matriz predial sob o artigo

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº                                  e inscrito na matriz predial sob o artigo

Instalação desportiva

.

,

.

,

http://www.cm-viseu.pt/index.php/inicio/ltr-language/g-urbanistica
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