
 

 

Notas: 
- Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) são considerados dados pessoais quaisquer informações relativas a uma pessoa 
singular identificada ou identificável (titular dos dados), designadamente informações relativas à reserva da vida privada. Ao disponibilizar os seus dados 
pessoais nesta participação pública, o titular dos dados está a autorizar a recolha e divulgação dos mesmos no âmbito do procedimento de discussão 
pública. 
- A presente minuta poderá ser entregue pessoalmente na Loja Cascais ou enviada para o seguinte email: consultapublica.loteamentomunicipal@cm-

cascais.pt. 

- A falta de preenchimento dos campos opcionais da morada ou do endereço de correio eletrónico impossibilita o envio da resposta ao interessado. A sua 

consulta pode ser efetuada no relatório de apuramento e ponderação dos resultados da discussão pública na página da Câmara Municipal de Cascais 

www.cm-cascais.pt ou no Departamento de Gestão Territorial, sito na Alameda dos Combatentes da Grande Guerra nº 247, Edifício S. José, 4º piso, 2750-

326 Cascais, todos os dias úteis, entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H00 e as 16H00. 

 

 

 

 

    
    OPERÇÃO DE LOTEAMENTO MUNICIPAL 
   POLO HABITACIONAL DA ADROANA 
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Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

 

Nome/Designação ________________________________________________________________________ 

Domicílio/Sede ___________________________________________________________________________ 

Código Postal ________/______   Freguesia __________________ Concelho _________________________; 

e-mail___________________________________________________; cartão de cidadão________________ 

Na qualidade de: (assinalar se aplicável) 

 Proprietário |  Mandatário |  Representante legal |  Gestor de negócios de: __________________ 

Vem apresentar, em cumprimento do disposto nos artigos 7.º n.º 5 e 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com as alterações e na redação vigente e 5.º números 1 e 3 do Regulamento da Urbanização e 

Edificação do Município de Cascais,, que se encontra em fase de discussão pública, com a duração de 15 dias, 

no âmbito da operação de Loteamento Municipal do Pólo Habitacional da Adroana, as seguintes: 

 Observações ou sugestões 

 Reclamações 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Cascais, ________ de ____________________ de ________  


