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DIREITO À INFORMAÇÃO  
(Artigo 110.ºdo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação) 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome_____________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º ___________________, BI/CC n.º ____________________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo 

Comercial _______________ válido até ______/______/______,estado civil _________________, residente/sede em 

___________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-_____,____________________, Telefone ______________, Telemóvel ____________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________  
 

 

2. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de
 
proprietário arrendatário superficiário  mandatário outro (indicar 

qual) _______________________ para o prédio inscrito na matriz predial sob o artigo ___________, secção 

__________(só para prédios rústicos ou mistos),  descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

___________________________, sito em _____________________________________________________, freguesia de 

__________________________________________, do Município de Santiago do Cacém, o direito à informação previsto 

artigo 110.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação(RJUE), sobre:  

 Instrumentos de desenvolvimento e planeamento territorial em vigor para o prédio acima identificado, bem como das 
demais condições gerais a que devem obedecer as operações urbanísticas previstas no RJUE;  
 

Estado e andamento do processo n.º _______/_______  que diretamente lhe diz respeito, com especificações dos atos 
já praticados e do respetivo conteúdo, e daqueles que ainda devam sê-lo, bem como dos prazos aplicáveis a estes 
últimos.   
Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20  ___ 

O Requerente, ___________________________________________________________________________ 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –  
269 829 461 / 269 829 425 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt   

 

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
mailto:sau@cm-santiagocacem.pt


CMSC-Mod.34-Direito Informação -2016                                                                                                                                   2 de 2 

 

 

 

 DIREITO À INFORMAÇÃO  

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  ––  

AArrtt..  111100..ºº  nn..ºº  11  aa))  ddoo  RRJJUUEE  

 

(A)                      DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

(B) 

 Fotocópia não Certificada da Certidão da Conservatória do Registo Predial  (com todas as descrições e 
inscrições em vigor) 

 

 Fotocópia da Caderneta  Predial    

 Planta de localização com identificação do prédio objeto do pedido de informação  

(A) - A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 

(B) – A preencher pelos serviços 

 
3. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário ______________________, O Requerente ________________________________, Data ___ / ___ /____ 

 

 
 


