 Antes da demolição
 Depois da demolição

Aplicável aos edifícios habitacionais e comerciais

《Lista de modalidades de demolição de obras ilegais》
【Atenção】Só para os casos relacionados com os pedidos do “Plano de apoio financeiro para demolição voluntária de
construções ilegais” efectuados junto do Instituto da Habitação é que se deverá preencher a “Lista de modalidades de
demolição de obras ilegais”
O presente projecto diz respeito à demolição da obra ilegal situada em __________________________________________
A

Localização (Nota)

Forma de modalidade

Comprimento (m)(5)

N.º da foto

Comprimento (m) (5)

N.º da foto

Área de projecção(5)

N.º da foto

Quantidade na sala:
Quantidade no quarto:

Gaiola / Floreira

Quantidade na casa de banho:
Quantidade na cozinha:
Quantidade na loja:
Outro:

B

Localização(Nota)

Forma de modalidade

Quantidade na sala:
Quantidade no quarto:
Quantidade na casa de banho:

Pala

Quantidade na cozinha:
Quantidade na loja:
Outro:

C

Forma de modalidade

Localização

Cobertura

2

Terraço

_____________m

Pódio

_____________m2
_____________m2

Outro :

D

Forma de modalidade

Edifícações com paredes
divisórias
E

Área de projecção(5)

Localização

N.º da foto

2

Terraço

_____________ m

Pódio

_____________ m2

Outro:

_____________ m2

Forma de modalidade

Quantidade

N.º da foto

Quantidade

N.º da foto

Quantidade dos pisos de
extensão

N.º da foto

Tubo de evacuação de fumos e gases instalado na fachada

F*

Forma de modalidade
Portões nos acessos comuns dos edifícios
em regime de propriedade horizontal*

G*

Forma de modalidade
Elemento de suporte (ar condicionado, estendal)*

(Nota) Gaiola/pala instalada na varanda em frente da sala de estar, cuja localização é na sala de estar, e nesta analogia, é
aplicável à varanda em forma de corredor (chau ma).
Assinatura do construtor/ da sociedade construtora:________________________

Data: __________(ano)_______(mês)______(dia)

Assinatura do requerente: ___________________________________________ Data: __________(ano)_______(mês)______(dia)

《Instruções para preenchimento》
》
(1) A presente lista é apenas aplicável ao uso exclusivo dos casos de pedidos para o “Plano de apoio financeiro para demolição voluntária de construções
ilegais” do Instituto de Habitação, a qual deve ser preenchida antes e depois da demolição e ser entregue juntamente com o “Pedido de aprovação
para demolição de obra ilegal” e a “Comunicação da conclusão da demolição da obra ilegal”.
(2) As colunas não preenchidas devem ser marcadas a tracejado.
(3) As fotos devem ser imprimidas a cor em papel de tamanho A4, cada folha é composta por 4 fotos assinaladas com os respectivos números,
mostrando a posição, o tamanho, a quantidade e o número de pisos de extensão da obra ilegal, podendo ser tiradas do exterior ou no interior. Caso
necessário, pode-se fornecer mais do que uma foto para cada modalidade. Quando nos quartos existem gaiolas/palas, devem tirar-se fotos da cada um.
As fotos de cada página devem ser assinadas pelo requerente e pelos técnicos de execução da obra.
(4) Após a conclusão da demolição, a comunicação deve anexar as fotos tiradas na posição igual àquela em que foram tiradas antes da demolição para
efeitos de comparação.
(5) O comprimento ou a área declarada deve ser assinalado com o último dígito de arrondamento.

 Observação especial: Não pode ser apenas feito o pedido para a modalidade F / G, o pedido deve ser feito com outras modalidades.
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