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Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
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Requer, ao abrigo do art.º  110º  do Código do Procedimento Administrativo,  o arquivamento do(s)  processo(s)  administrativo(s) 
abaixo discriminado(s).

Classificação GSP:   / N.º   / Ano  ;

Classificação GSP:   / N.º   / Ano  ;

Classificação GSP:   / N.º   / Ano  ;

Esclarece ainda o seguinte (espaço destinado ao requerente para expor o que considerar importante):

Para o efeito, anexa os seguintes elementos:
 Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
 

 

 

  Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Ato pago ao município, nos termos da 
tabela de taxas e licenças em vigor, 

através da
Guia de Receita n.º

emitida em

          /  / 

Pede deferimento,

Ponte da Barca,   de  de 
O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por 

sua insistência, foi aceite.

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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