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REQUERIMENTO: 
 
 CONSULTA A PROCESSO DE URBANISMO 
DIREITO A INFORMAÇÃO 
 

 
Número de Processo ___/_______/_____                                            Data de Entrada ____/_______/____ 

 
 
Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitória 

 

 

(nome do requerente )______________________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou colectiva) nº _________________, residente em (Rua/Avª )____________ 

________________________________________________________________ (nº) ______, (andar) ______, 

(localidade)________________________________________________, (cód.postal) __________-________, 

Freguesia de _____________________________________________, com o telefone nº _______________, 

fax nº_______________, e-mail ________________________, portador do Bilhete de Identidade/cartão do 

cidadão nº________________________________ datado de ______/______/_____, emitido pelo Arquivo de 

Identificação de _______________________, vem, na qualidade de: 

 Proprietário Mandatário Usufrutuário Superficiário Outro 

(especificar)______________________________________________________________________________ 

requerer autorização a V. Exª., para consulta do processo com o n.º ___________/_______ , em conformidade 

com os n.º, 3 e 4 do Art.º 110.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, 

conjugado com o disposto nos Art.ºs 82º a 85º do Código de Procedimento Administrativo aprovado pelo 

Decreto Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que comprova através dos documentos em anexo. 

Operação urbanística ou obra sito em (localidade) _______________________________________________ 

Freguesia de __________________________________________________________________Fracção ____ 

Morada – (Rua/Avª) _______________________________________________________________________ 

(nº) ______, (andar) ____, (localidade) _______________________________________________________, 

Freguesia de ____________________________________________________, deste Concelho de Praia da 

Vitória. 
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Pede Deferimento, 

 

Praia da Vitória, _____ de ______________ de 202__ 

 

 

O Requerente, 

 

....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferi os documentos (assinatura legível : 

Categoria: Assistente Técnico 
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Instruções 
Juntar : 

 Exibir Bilhete de Identidade e Cartão de contribuinte ou Cartão do Cidadão. 

 

Base Legal e Regulamentar: 

• Decreto - Lei 555/99 de 16 de dezembro, e ulteriores alterações; 

• Decreto – Lei 4/2015, de 7 de janeiro. 

 

 

Notas 

• No caso de pessoas coletivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem 

tem poderes para assinar; 

• Na qualidade de mandatário deve juntar fotocópia da procuração; 

• Na qualidade de proprietário ou superficiário deve juntar certidão da conservatória válida e quando o 

prédio estiver omisso, certidão negativa do registo predial acompanhada da fotocópia da caderneta predial 

onde constem os artigos matriciais correspondentes ao prédio. 

• No caso de co-propriedade deverá ser apresentado fotocópia do B.I. de todos os co-proprietários. Em caso 

de administração conjunta ou de empresa deverá ser apresentada fotocópia do registo comercial / pessoa 

colectiva. 

• Na qualidade de usufrutuário deve juntar fotocópia da escritura notarial; 

• As certidões emitidas pelas Conservatórias de Registo Predial têm a validade de seis meses;  

 

  


