
Registo N  ___________________________º

Processo n  _____________/____________º

Registado em ________/_______/_______ 

O Funcionário _______________________

Guia n  ______________ - _____________º €

Exma. Senhora

Presidente da Câmara Municipal

FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO
D.L. n  555/99, de 16 de dezembro na redação dada pelo D.Ln  136/2014, de 9 de setembroº º

Processo n : º   

REQUERENTE

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:   Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail: 

 Na qualidade de   Proprietário   Mandatário   Usufrutuário  

Procurador  Outro 

PROCURADOR

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:   Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail :

Código de consulta procuração online: 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente comunicação sejam remetidas exclusivamente por

e-mail         Sim  Não 

PRETENSÃO

 Vem apresentar a V.Ex ., ao abrigo do artigo 5  do Decreto-Lei n.  68/2004, de 25 de março, umª º º

exemplar da ficha técnica da habitação, para depósito na Câmara Municipal de Silves.

O exemplar  da ficha técnica que ora se apresenta corresponde a prédio,  ou fração autónoma letra(s)

 sito(a) em 

________________________________________________________________________________________________
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 Freguesia:   Concelho:

.

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

Para o efeito anexa um exemplar da(s)  ficha(s)  da habitação para depósito  em conformidade com a

Portaria n  817/2004, de 16 de julho.º

FORMATO DIGITAL

As peças escritas deverão ser apresentadas em formato PDF e as desenhadas em DWF.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso

preste  falsas  declarações,  declara  que  os  dados  constantes  do  presente  documento  correspondem à

verdade.

Silves,  de  de 

O requerente

(Assinatura do  requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome: _________________________________________________________________________________________________

E-mail: dgu.administrativo@cm-silves.pt

Telefone: 282 440 800

Conferi a assinatura pela exibição de B.I./CC n  __________________, válido até ______/______/____º

O funcionário ____________________________em _________/_______/_______.

Observações:_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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