
Largo do Município
4750-323 Barcelos 

Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos

  Revisão do Plano Diretor Municipal 
 Sugestões - Ficha de participação 

 Nos termos do art.º76. E art. º88 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

Identificação Do Requerente

Nome/Designação: 

Endereço para notificações: 

Freguesia: 

Código Postal:  -    Concelho: 

Número de BI/CC:    NIF: 

Contacto telefónico:    Fax: 

Correio eletrónico: 

Na qualidade de: Proprietário      Mandatário      Usufrutuário      Superficiário      Promitente comprador   

Outro    (especificar)  

Pretendo ser notificado dos atos procedimentais, através de correio eletrónico, nos termos do preceituado na alínea a), do

nº2, e na alínea c) do nº1, do artigo 112º, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro:   Sim  |    Não

Identificação do pedido

Freguesia:(*)  

Localização / Morada:(*)  

Requerente do processo licenciamento / Câmara:(**)  

N.º Processo:(**)   

(*) Campo de preenchimento obrigatório
(**) Quando aplicável

Identificação do assunto (assinalar com uma cruz)

  Regulamento

  Planta de Ordenamento

  Planta de Condicionantes

  Outros (indicar): 

Participação
Vem apresentar, ao abrigo do artigo 76º e do artigo 88º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na atual redação que

lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a seguinte exposição:
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Largo do Município
4750-323 Barcelos 

Documentos a apresentar em anexo (assinalar com uma cruz a planta entregue)

  Planta ou fotografia aérea com a identificação do terreno em questão;

  Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Barcelos;

  Extrato da Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Barcelos;

  Outros (indicar): 

Barcelos,   de  de 

O (A) requerente

______________________________________
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