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-
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VÁLIDO ATÉ
- 
- 
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REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
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-
 relativo ao imóvel sito em:
,
localidade de 
, freguesia de
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Para o efeito, junta os seguintes documentos probatórios da qualidade de interessado acima especificada: 
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DOCUMENTOS SOLICITADOS
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os documentos solicitados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
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