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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Manteigas

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

OBJETO DA PARTICIPAÇÃO

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVISTA NO N.º 2 DO ART.º 88º DO RJIGT 
NO ÂMBITO DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR 

N.º

Nome:

NIF/NIPC: Tipo i:

Morada ii: Freguesia:

Código postal: Concelho:

Contacto preferencial: Segundo contacto: Fax:

Email:

Bilhete de identidadeCartão do cidadão Passaporte

Válido até: (aaaa/mm/dd)

-
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REGISTO DE ENTRADA 
Reg. nº _____________ 

Procº nº ____________ 

Em _____/_____/_____ 

Func. ______________

Na qualidade de:

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para endereço eletrónico indicado.

Sócio-gerente Mandatário Outro

No âmbito do procedimento de elaboração do __________________________________ (a), vem formular a 
seguinte sugestão a V. Ex.ª, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 
(Regime Jurídico dos Istrumentos de Gestão Territorial): 
   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
    
   
  Legenda: 
  
  a) Escolher a opção A ou B, de acordo com a pretenção: 
  
 A - Plano de Pormenor da Relva da Reboleira. 
 B - Plano de Pormenor das Penhas Douradas.  
  
  
 



 i   - S  - Pessoa singular; C  - Pessoa colectiva; I  - Isento; P - Público 
 ii  - Morada para a qual será endereçada toda a correspondência

(aaaa/mm/dd) Pede deferimento 
o(a) requerente

Data:

Toma Conhecimento: Os dados pessoais constantes do presente formulário são essenciais para analisar, instruir e responder os pedidos requeridos no  
mesmo, informar sobre assuntos relacionados com os serviços prestados e para fins estatísticos. São conservados durante o tempo necessário / legal  a que  
se destinam. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade em www.cm-manteigas.pt;

DOCUMENTOS A ANEXAR

OBSERVAÇÕES

- Nos casos em que a sugestão respeite a uma parcela/lote/propriedade específica, deverá a mesma ser 
acompanhada de planta de localização a escala adequada, a qual poderá ser elaborada com o apoio dos 
serviços municipais (balcão único); 
- Apenas serão consideradas as sugestões apresentadas ou enviadas no período definido para o efeito; 
- As participações deverão ser apresentadas diretamente na Câmara Municipal de Manteigas, todos os dias 
úteis durante a hora normal de expediente, ou enviadas por correio para a Câmara Municipal de Manteigas, 
Rua 1º de Maio, 6260-101 Manteigas, ou ainda enviadas para o endereço de e-mail geral@cm-manteigas.pt. 
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Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Manteigas
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
OBJETO DA PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVISTA NO N.º 2 DO ART.º 88º DO RJIGT 
NO ÂMBITO DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR  
(aaaa/mm/dd)
-
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REGISTO DE ENTRADA
Reg. nº _____________
Procº nº ____________
Em _____/_____/_____
Func. ______________
Na qualidade de:
No âmbito do procedimento de elaboração do __________________________________ (a), vem formular a seguinte sugestão a V. Ex.ª, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Istrumentos de Gestão Territorial):
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
  Legenda:
 
  a) Escolher a opção A ou B, de acordo com a pretenção:
 
         A - Plano de Pormenor da Relva da Reboleira.
         B - Plano de Pormenor das Penhas Douradas. 
 
 
 
 i   - S  - Pessoa singular; C  - Pessoa colectiva; I  - Isento; P - Público
 ii  - Morada para a qual será endereçada toda a correspondência
(aaaa/mm/dd)
Pede deferimento
o(a) requerente
Toma Conhecimento: Os dados pessoais constantes do presente formulário são essenciais para analisar, instruir e responder os pedidos requeridos no 
mesmo, informar sobre assuntos relacionados com os serviços prestados e para fins estatísticos. São conservados durante o tempo necessário / legal  a que 
se destinam. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade em www.cm-manteigas.pt;
DOCUMENTOS A ANEXAR
OBSERVAÇÕES
- Nos casos em que a sugestão respeite a uma parcela/lote/propriedade específica, deverá a mesma ser acompanhada de planta de localização a escala adequada, a qual poderá ser elaborada com o apoio dos serviços municipais (balcão único);
- Apenas serão consideradas as sugestões apresentadas ou enviadas no período definido para o efeito;
- As participações deverão ser apresentadas diretamente na Câmara Municipal de Manteigas, todos os dias úteis durante a hora normal de expediente, ou enviadas por correio para a Câmara Municipal de Manteigas, Rua 1º de Maio, 6260-101 Manteigas, ou ainda enviadas para o endereço de e-mail geral@cm-manteigas.pt. 
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