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   Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone    Telemóvel    Data nasc. 

BI/CC     Validade   Email 

Código da Certidão Comercial: 

Na Qualidade de  Proprietário     Usufrutuário    Locatário    Outro

Local da Pretensão (Preenchimento Obrigatório)

Rua/Lugar   N.º Lote: 

Localidade     Freguesia 

Rua /Lugar: 

Registo Predial N.º   Artigo Matricial N.º: 

Código da Certidão Predial Permanente: 

Abrangido   Plano Diretor Municipal    Plano de Pormenor / Urbanização   Operação de Loteamento

Imóvel situado em área de reabilitação urbana:  Não  Sim   ARU:

Pretensão (Preenchimento Obrigatório)

Em conformidade com o preceituado no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio na sua atual redação,
vem comunicar: 

Descreva a pretensão:

Documentos Instrutórios:

Suporte de papel e digital:

 Declaração de conformidade do formato digital (Mod. 363);

 Memória descritiva e justificativa, a qual contém a identificação da categoria da obra, para além de
todas as opções tomadas face à especificidade da intervenção, todas as informações e esclarecimentos
necessários à interpretação do projeto,  nomeadamente quanto à sua conceção, natureza,  importância,
função, cuidados a ter com os materiais a utilizar e proteção de pessoas e instalações;

 Planta topográfica de localização (escala maior ou igual a 1: 5000) fornecida ou adquirida na Câmara
Municipal;

 Extratos das plantas do ordenamento e condicionantes do PDM fornecida ou adquirida na Câmara
Municipal;

 Planta de implantação em formato DWG, com georreferenciação no sistema de coordenadas ETRS89-
TM06-PT;
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 Termo  de  responsabilidade  e  elementos  de  identificação  do  projetista,  bem  como  declaração
comprovativa da habitação legal nos termos do previsto da Lei 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º
40/2015, de 1 de junho;

 Termo de responsabilidade do diretor da obra, bem como declaração comprovativa da habitação legal,
nos termos do previsto da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;

 Seguro de acidentes de trabalho e declaração do titular da apólice de seguro;

 Plano de segurança e saúde como termo de responsabilidade de técnico habilitado para elaboração e
subscrição de projetos de arquitetura; 

 Listagem de material com indicação dos modelos a instalar (mapa de quantidades e orçamento);

 Comprovativo  de  pagamento  da  taxa  municipal  de  direitos  de  passagem  (TMDP),  em  caso  de
reabilitação;

Suporte papel:

 Livro de Obra. 

A Preencher Pelos Serviços:

 Existem deficiências  ou  omissões  na  instrução  do  pedido,  tendo  sido  informado  o  requerente  do
provável pedido de aperfeiçoamento. Contudo, por sua insistência, foi aceite.

Observações:

Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679)

Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 
Encarregado de Proteção de Dados:  Email: dpo@mun-planhoso.pt 

A recolha e o tratamento dos seus dados pessoais é efetuada no âmbito da(s) finalidade(s) expressas no presente requerimento.
Pode exercer direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade,
de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de
ser informado em caso de violação dos dados.

Só com o seu consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou
no exercício de funções de interesse público/autoridade pública.  Salvo indicação em contrário ou por  motivos legais,  os  dados
recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução das finalidades do tratamento. O titular dos
dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do
tratamento  efetuado com base no consentimento  previamente  dado.  Para  mais  informações  sobre  a  Política  de Privacidade e
Proteção de Dados consulte o nosso site em www.povoadelanhoso.pt.

Consentimento  prévio  para  receber  notificações  através  de  telefone  ou  correio  eletrónico,  nos  termos  da  legislação  em  vigor
  Sim    Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,
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