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Discriminação dos elementos apresentados em sede de pedido de informação prévia, cuja alteração tenha sido
imposta com a aprovação daquele pedido
Pareceres, autorizações ou aprovações de entidades externas
Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto do desenho urbano
Prova de inscrição do autor do projeto do desenho urbano em associação pública de natureza profissional
Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto
Prova de inscrição do coordenador do projeto em associação pública de natureza profissional
Termo de responsabilidade subscrito pela equipa multidisciplinar
Prova de inscrição dos técnicos da equipa multidisciplinar em associação pública de natureza profissional
Planta da situação existente à escala 1:1000 ou superior
Plantas síntese do loteamento, com quadro sinóptico à escala 1:1000 ou superior
Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais
Calendarização da execução da obra
Estimativa do custo total da obra
Documento comprovativo da prestação da caução
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho
Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P. que confira
habilitações adequadas à natureza ou valor da obra, quando as operações de loteamento incluam obras de
urbanização
Plano de Segurança e Saúde
Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º235/2013, de 24 de julho – Q1

Pede deferimento,
Aos _____/_____/_____
Taxa paga pela guia ___________________________
O/A Colaborador
Página 1 de 1

O seu lugar

your place

___________________________

O/A Requerente
__________________________________________________
DOGU.A.049-01

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.

No caso de comunicação prévia de operação de loteamento, deve juntar ainda os seguintes elementos

