REQUERIMENTO PARA ACORDO DE COOPERAÇÃO
Gestão do Espaço Público
Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração da Infralobo, E.M.
DO REQUERENTE

Nome * (1)
Morada *
Freguesia *

-

Cód. Postal *
NIF *

NIC/BI *

Válido até *

Telefone *

Telemóvel

-

-

Fax

Email
Na qualidade de (2):

Proprietário

Co –proprietário

Procurador

Outro (3):
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório (1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou colectiva.
Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza. (2)
Assinalar com X a opção pretendida. (3) Especificar.

DO PEDIDO
2

Vem requerer autorização para que lhe seja confiada a gestão do espaço público com a área de _______m , que
confina

com

o

lote/parcela

nº

___________

(quando

aplicável)

situado

na

rua/

loteamento

_____________________________________________ , em _____________________________ (zona da área de
intervenção de Vale do Lobo), destinado a espaço público, nos termos do numero 2 do Artigo Segundo dos Estatutos
da Infralobo, E.M., sendo o presente requerimento complementado com a demais informação constante em anexo.

DOS ANEXOS

Para o efeito anexa ao presente, os seguintes documentos:
Cópia/ extractos do Projecto de Licenciamento e/ou planta de implantação - contendo os limites/ configuração / área do lote e limites do espaço público que se propõe gerir - e respectiva memória descritiva –
com a indicação dos aspectos na qual se propõe cooperar, designadamente: ajardinamento/ plantação,
sistema de rega, manutenção/ limpeza e vigilância;
[sendo as plantas em suporte digital, georreferenciadas (ETRS89 PT-TM06) em formato Shapefile e/ ou
DWG ou DXF]
Duas cópias das peças gráficas e escritas, em papel;
Cópia actualizada da caderneta predial ou do registo da conservatória (RCRPL), do Lote/Parcela;
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Cópia do número de identificação fiscal *(caso não disponha de cartão de cidadão);
Procuração, com poderes para o acto, autenticada, caso seja representante do proprietário;
Cópia de B.I./Cartão de Cidadão*/Passaporte, de quem dispõe de legitimidade para subscrever o Acordo.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.

A preencher pelos serviços

Pede deferimento,

Conferi a identificação do requerente, através de:

,

-

-

O Requerente,
O Funcionário

Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar
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