EX.MO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
Nº. DE CONTRIBUINTE
NOME:
MORADA / SEDE
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

TELEFONE

TELEMÓVEL

E-MAIL

DATA NASCIMENTO

PROFISSÃO

B.I./C.C. NÚMERO

DATA VALIDADE

OBJETO DO REQUERIMENTO
Vem requerer a V. Exa., na qualidade de:
Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Mandatário

Procurador

Outra

a seguinte sugestão/ participação relativamente ao Plano/ Unidade de Execução abaixo mencionado:
Plano
Unidade de Execução
em conformidade com o estabelecido no artigo 6.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) em
vigor.
Sugestão/participação

Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido.

Pede deferimento,
PENAFIEL,

de

de

O requerente,
_________________________________________
B.I./C.C. nº

válido até

,

pelo arquivo de identificação de
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A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA

DESPACHO

ENTRADA N.º
DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
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DOCUMENTOS ANEXOS

Requerimento;
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização
da sugestão/participação;
Código de acesso a certidão permanente da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial há menos de um ano, referente ao prédio ou prédios abrangidos;
Indicação sobre os seus antecedentes, indicando, o número do processo, o número do alvará e a identidade
do(s) titular(es) da operação urbanística anterior caso não tenha sido ele a requerê-la;
Fotografias actuais do prédio ou prédios em causa;
Extratos do ortofotomapa do Município, assinalando a área do prédio ou prédios em causa;
Planta de localização e enquadramento à escala de 1/5 000, assinalando devidamente os limites da área do
prédio ou prédios em causa;
Extratos das plantas de ordenamento do plano municipal de ordenamento do território de maior pormenor
vigente, assinalando a área do prédio ou prédios em causa;
Extratos das plantas de condicionantes do plano municipal de ordenamento do território de maior pormenor
vigente, assinalando a área do prédio ou prédios em causa;
Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
;
;
;
;

Nota: Assinalar nos quadrados em branco que se encontram do lado esquerdo os elementos apresentados com o requerimento;
Os quadrados sombreados destinam-se a uso exclusivo dos Serviços Camarários.
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