Registo de Entrada

Ordenamento e Gestão Urbanística
town planning and management
www.famalicao.pt
camaramunicipal@famalicao.pt
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Praça Álvaro Marques
4764-502 V.N. de Famalicão

Comunicação de
I n í c i o d o s Tr a b a l h o s

tel. +351 252 320 900
Art.º80.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

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 comunicar a V. Exa. o início dos trabalhos, em conformidade com o estabelecido no art.º80.º-A do Decreto-Lei
n.º555/99, de 16 de dezembro, com atual redação, e de acordo com o disposto no art.º49.º do Código
Regulamentar da Urbanização e Edificação, Espaço Público a Atividades Privadas.
Os trabalhos, respeitantes à totalidade/ fase n.º ___________________, vão iniciar-se em ____________________
As taxas devidas pela realização da operação urbanística, foram pagas pela guia n.º ________________________
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 _________________________

Página 1 de 2

O seu lugar

your place
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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

Antecedentes

Existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do processo: ________________________________________________________________________
Em nome de: __________________________________________________________________________________
Descrição dos trabalhos a realizar, caso se tratem de obras de escassa relevância urbanística

Documentos instrutórios

Caso se trate de uma comunicação da realização de obras de escassa relevância urbanística, o pedido vem instruído
com os elementos abaixo indicados:
Planta de localização
Fotografias do local da pretensão.

Pede deferimento,
Aos _____________

O/A Requerente
___________________________________________________

Taxa paga pela guia ___________________________
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O seu lugar

your place

___________________________
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O/A Colaborador

