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Art.º4.º do Decreto-Lei n.º11/2003, de 18 de janeiro

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: _________________________________________________________
Pretensão

Vem requerer a V. Exa. autorização de:
Instalação de infraestruturas de suporte de radiocomunicações e respetivos acessórios
Local da pretensão

Morada:______________________________________________________C. Postal: _________________________
Freguesia/União de Freguesias: ___________________________________________________________________
Prédio (s) descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º __________________________________ e inscrito
na matriz sob o (s) artigo (s): ____________________________ o (s) e com a área de ________________________
Antecedentes

Existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do processo: ________________________________________________________________________
Em nome de: __________________________________________________________________________________
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O seu lugar

your place

DOGU.012-01

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.

NIF 506 663 264

Infraestruturas de
Ra d i o c o m u n i c a ç ã o

Documentos instrutórios

O pedido vem instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei
n.º11/2003, de 18 de janeiro:

Pede deferimento,
Aos _____/_____/_____

O/A Requerente
___________________________________________________

Taxa paga pela guia ___________________________
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your place

___________________________

DOGU.012-01

O/A Colaborador

