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DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Preencher com letra maiúscula) 

Nome/Designação ___________________________________________________________________ 

Domicílio/Sede ______________________________________________________________________ 

Código Postal ________-______  ________________________  Freguesia ______________________ 

Código da certidão comercial permanente: ________________________________________________ 

Nº. Identificação Fiscal ______________________ Telefone / Telemóvel ________________________ 

Fax ______________________ E-mail ___________________________________________________ 

Na qualidade de     -

Gerente / Administrador    Outra (indique qual) ___________________________________________ 

Identificação do edifício / fracção 

Morada: ____________________________________________________________________________ 

Localidade  _________________________________________________________________________ 

Freguesia _____________________ Código postal _______- _______ __________________________ 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº. _________________ artigo matricial 

_________________   urbano   rústico n.º : __________________ Área do prédio: ________m2 

 

 

 
Registo n.º________________ 
  

Data _____/_______/________ 
 
O Funcionário 

 
 _________________________ 
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Requer que,  nos termos do art.º 110º do Decreto-Lei N.º 555/99, na redação do Dec-Lei nº. 26/2010, 

de 30 de Março, seja informado sobre: 

  1. Os instrumentos de desenvolvimento e planeamento territorial em vigor para o local acima 

mencionado e assinalado na planta à esc. 1/2.000 que se anexa, bem como das demais condições 

gerais a que devem obedecer as operações urbanísticas a que se refere o citado diploma. 

 2. O estado e andamento do processo n.º ______________ / _________ que lhe diz diretamente 

respeito, 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. 

 ________________________________________________________________________ 

 

Observações (espaço destinado ao requerente para expor o que considerar importante) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Pede Deferimento, 

Cascais, ____ de ______________ de _______ 

O Requerente, 

 

____________________________________________________ 

 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão  nº. _______________________, válido até _____/______/______, 

 

Fatura / Guia nº ____________ / 20____    


