
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO      Requerimento  
 Requerimento de Cancelamento BUPI                                                                           458/V1  

Ex.mo Sr.º
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone    Telemóvel    Data nasc. 

BI/CC     Validade   Email 

Declaro  que submeti  na Plataforma do BUPi  (Balcão  Único  do Prédio)  na qualidade de promotor  do

Processo RGG n.º  representante de 

(caso se aplique), referente ao Artigo  Freguesia 

Concelho , venho através do presente solicitar o cancelamento do Processo em

referência neste documento, por motivo de: 

ao qual anexo o Termo de Responsabilidade do Processo a anular e respetivos documentos.

Anexos:

 Caderneta predial

 Título (Descrição da Conservatória, Escritura ou Habilitação de Herdeiros)

 Termo de responsabilidade do Processo

 Procuração BUPI (caso seja representante do Titular do prédio)

Informação sobre o tratamento de dados pessoais
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, 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.
Conforme o disposto no RGPD, é necessário o seu consentimento no que respeita ao tratamento dos dados pessoais recolhidos pelo Município da 
Póvoa de Lanhoso, sem o qual não será possível dar sequência ao seu registo.

 Consinto que os dados pessoais apresentados, sejam recolhidos e tratados para os fins previstos no presente formulário
 Consinto receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor

  

Póvoa de Lanhoso,  

(Assinatura do Promotor)

Avenida da República, 
4830-513 Póvoa de Lanhoso

Telefone: 253 639 700 www.povoadelanhoso.pt
geral@mun-planhoso.pt 1
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