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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: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Declaração
Declaro para os devidos efeitos, que na qualidade de titular do Alvará de Construção n.º_______________________, emitido
pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP (IMPIC, IP) em _________________________________________,
válido até ___________________________________________, assumo a responsabilidade pela execução da obra, referente ao
processo _________________________, em nome de _________________________________________________________________________________________________________________,
localizada em _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Mais declara que, para efeito do disposto no artigo 29.º do Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública,
irá cumprir, na integra, o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

O/A Requerente
Aos

___________________

__________________________________________________
DOGU.210-02

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 dúvida 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.

NIF 506 663 264

Declaração de
Responsabilidade do Empreiteiro
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