
    MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO    Requerimento

                                       Projeto hortas comunitárias da Póvoa de Lanhoso                                                                    457/V0

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 

Profissão 

Declaração sob compromisso de honra: 

O(A)  signatário(a)  declara,  sob  compromisso  de  honra  e  para  os  devidos  efeitos,  não  ser  titular  de

qualquer talhão de cultivo  na área territorial  do município  da Póvoa de Lanhoso,  seja  em terreno de

natureza municipal ou privada, nem integrar qualquer agregado familiar em que algum membro o seja,

considerado este através do critério da residência comum. 

Assinatura 

(*Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade) 

Documentos a anexar: 

- Fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão

- Fotocópia do documento comprovativo da residência 

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,

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)

De acordo com o RGPD, O Município enquanto responsável pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a 
expressa no presente formulário. Pode exercer os direitos previstos no art. 13º, designadamente: Direito de informação, de acesso, de retificação, de 
apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição, de ser informado em caso de violações de segurança. Para mais informações, 
deve consultar www.povoadelanhoso.pt/rgpd

Avenida da República, 
4830-513 Póvoa de Lanhoso

Telefone: 253 639 700
Fax 253: 639 709
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