
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:

Obras de edificação 

Obras de urbanização 

Trabalhos de remodelação de terrenos 

Operação de loteamento

Obras de demolição

Obras de conservação

Outra operação urbanística:

     F3 - Comunicação Prévia 
(nº 4 do art.º 4º do D.L. nº 555/99 de 16 de dezembro, com redação atualizada)

Alterações efetuadas no decurso das obras tituladas em sede do processo nº (art.º 83º 
do RJUE)

Solicita a emissão de certidão com a identificação da operação urbanística, conforme nº 6 do art.º 35º do 
RJUE



Data:

Assinatura:

      F3 - Comunicação Prévia 
(nº 4 do art.º 4º do D.L. nº 555/99 de 16 de dezembro, com redação atualizada)

Observações:

Nº: Andar: 

Freguesia:

Av./Rua/Praça: 

Código Postal: 

Nº CRP: Nº da matriz:

,  

, conforme art.º 72º do Renovação com junção de elementos do anterior processo nº 
RJUE

Assinalar caso o requerimento se enquadre numa das seguintes opções:

Com junção de elementos do anterior processo nº  conforme nº 9 do art.º 11º do 
RJUE
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