REQUERIMENTO
Direito à Informação
(Artigo 110.º do RJUE)

DOPGU
ENTRADA Nº

SPO

Exmo. Senhor,

SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

REQUERENTE:

,

Nome:
NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Proprietário

Comproprietário

Usufrutuário

Locatário

Outro

REPRESENTANTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Mandatário

Gerente

Administrador

Procurador

Outro

NOTIFICAÇÃO:
Solicitando que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam dirigidas para:
Requerente, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Representante, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Outro:
Residência / sede:
Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

n.º:

Lote, Andar:
Modelo nº 06 | DOPGU | 1/2

PEDIDO

Ao abrigo do disposto no artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual,
vem requerer a V. Exa. que lhe seja facultada informação sobre:

Os instrumentos de desenvolvimento e de gestão territorial em vigor para o local assinalado na planta de
localização à escala 1/25.000, que se anexa, e que se situa em
freguesia de
a)
obedecer as operações urbanísticas do RJUE.
O estado e andamento do processo n.º

,

, bem como das demais condições gerais a que devem

/

, relativo a

,

no lugar de
, freguesia de
, com
especificação dos atos já praticados e do respetivo conteúdo, e daqueles que ainda devam sê-lo, bem como
dos prazos aplicáveis a estes últimos.

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR
a)

Planta de localização à escala 1/25.000

Tábua,

de

Pede Deferimento, o

, de

Requerente,

Representante

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
O funcionário:

Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

em

Modelo nº 06 | DOPGU | 2/2

