ANEXO III
Portaria nº 1317, de 06 de maio de 2020

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SOLICITAÇÃO DE CÓPIA OU VISTA A DOCUMENTOS

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012

( ) solicito cópia de documentos

( ) pessoa física

( ) solicito vista a documentos

( ) pessoa física - procurador(a)

1. A SER PREENCHIDO PELA PESSOA FÍSICA
Nome civil completo e sem abreviatura:
Número do CPF:

E-mail:

2. A SER PREENCHIDO PELA PESSOA FÍSICA – PROCURADOR(A)
Nome civil completo e sem abreviatura:
Número do CPF:

E-mail:

A procuração que me confere poderes como representante legal da parte interessada no processo:
( ) segue anexa a esta solicitação; ou
( ) consta nos autos dos documentos ou processos.
3. A SER PREENCHIDO PELA PESSOA JURÍDICA
Razão social:
Número do CNPJ:
Nome completo do representante:
Cargo do representante:
Número do CPF do representante:

E-mail do representante:

( ) pessoa jurídica

4. Dados do documento solicitado para cópia ou vistas
Tipo e número do documento/processo:
Acerca do acesso ao documento pretendo obter (marque apenas uma opção):
( ) cópia integral do documento;
( ) cópia de páginas (especificar as páginas ou intervalo de páginas); ou
( ) vista a ser realizada no local onde o documento se encontra.
Em relação à cópia do documento pretendo (marque apenas uma opção):
( ) retirar pessoalmente no Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério do Desenvolvimento Regional - SIC/MDR, localizado no
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco H, Edifício Telemundi II; ou
( ) receber via Correios, com o devido pagamento das despesas relativas ao serviço, no endereço a seguir indicado.
Endereço completo:
Complemento:
Bairro:

CEP:

Cidade:

UF:

Endereço Eletrônico (e-mail):

TEL:

Para que seja concedida vista a processo o usuário deverá preencher a presente solicitação, assinar e enviar via
Peticionamento Eletrônico para o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Local:

,

de

Assinatura do Usuário

de

.

