Registo de Entrada

www.famalicao.pt
camaramunicipal@famalicao.pt
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Praça Álvaro Marques
4764-502 V.N. de Famalicão
tel. +351 252 320 900

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do/a requerente

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: _____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: ________________________
Freguesia/União de Freguesias: ____________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: __________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações relativamente a este processo

Identificação do/a representante

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: _____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: ________________________
Freguesia/União de Freguesias: ____________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: _________________________________________________________
2bjeto do Requerimento

Devido a presente Pandemia e enquanto a mesma permanecer, solicito:
Suspensão de pagamento da renda - Encerramento Estabelecimento;
Suspensão de pagamento de taxas de ocupação de Espaço Público - Encerramento Atividade;
Redução em 50% da renda - Estabelecimento em Atividade;.
Suspensão de pagamento de taxa de Feira/Mercado - Suspensão de Atividade;
Redução em 50% de pagamento de taxa de Feira/Mercado - Atividade em Funcionamento;
Outros;
Documentos a anexar

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Declaração de compromisso de honra

Declaro sob o compromisso de honra que a situação acima mencionada corresponde à verdade e
comprometo-me a comunicar à Câmara Municipal logo que a situação se alterar.

Pede deferimento
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O seu lugar

your place

O/A Requerente
__________________________________________

DAF.016-00.COVID-19

Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados
tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida
poderá ser consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.
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