
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

Nº: Andar: 

Freguesia:

Válido até:

Nome:

Na qualidade de: 

Morada (para correspondência): 

Código Postal: 

Telefone:

CC/BI nº: 

Contribuinte: 

Email:

Autorizo que a correspondência seja enviada por email (alinea b) do nº 2 do art.º 112º do D.L. nº 
4/2015 de janeiro - CPA) para:

, emitido em sede do processo nº , cujo responsável pela Obras tituladas pelo alvará nº 
execução dos trabalhos é 

F8 – Informação sobre Inicio de Trabalhos
(art.º 80º-A do D.L. nº 555/99 de 16 de dezembro, com redação atualizada)

Obras comunicadas em sede do processo nº , cujo responsável pela execução dos trabalhos é

Obras isentas de controlo prévio, que não interferem com o espaço público, previstas no art.º 6º do RJUE (descrever as 
obras a realizar, indicando materiais e cores e pessoa encarregue dos trabalhos): 

Obras de conservação: 



Data:

Assinatura:

F8 – Informação sobre Inicio de Trabalhos
(art.º 80º-A do D.L. nº 555/99 de 16 de dezembro, com redação atualizada)

Nº: Andar: 

Freguesia:

Av./Rua/Praça: 

Código Postal: 

Nº CRP: Nº da matriz:

Obras de alteração no interior de edifícios ou suas frações que não impliquem modificações na estrutura de 
estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e das formas dos telhados ou coberturas: 

Obras de escassa relevância urbanística: 

Processo nº

Observações:
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