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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vizela

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1) Proprietária/o, arrendatária/o, usufrutuária/o, locatária/o, mandatária/o ou outra/o titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística;

PRETENSÃO

ANTECEDENTES

Processo n.º Alvará de Loteamento n.º Alvará de utilização n.º

Em nome de

requerer nos termo do n.º 1  do artº 35 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de

No(s) prédio(s) sito(s) em

inscrito(s) na matriz predial sob o(s) art.o(s) número(s) 

n.º

descrito(s) na Conservatória do Registo Predial sob o(s) art.o(s) 

número(s)

e as seguintes confrontações:

Norte

Sul

Nascente

Poente

dezembro, na sua atual redação, admissão da comunicação prévia para realizar obras de urbanização.

da freguesia de

Vem, na qualidade de1)  

PARA USO PREDOMINANTE DE:

Habitação Unifamiliar Habitação Multifamiliar Comércio/Serviços Indústria/Armazém Emp. Turístico Outros

com área total de m²

Pretende efetuar destaque de parcela: Não Sim

A(S) OPERAÇÃO(ÕES) URBANÍSTICA(S) ENQUADRA(M)-SE EM PRÉDIO ABRANGIDO POR:

Informação Prévia Favorável Plano de Pormenor Loteamento Zona Urbana Consolidada 2)

2) Nos termos definidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º e conforme definição constante da alínea o) do artigo 2.º do RJUE.

Pretende fasear a obra: Não Sim N.º de Fases

Nome

Contribuinte n.º

Morada

Código Postal -

Telefone

-

Correio EletrónicoTelemóvel

BI/Cartão de Cidadão n.º válido até

Solicito que as notificações e comunicações a realizar no âmbito do presente procedimento administrativo e previstas na RJUE me sejam 
efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão eletrónica de dados, como decorre do disposto no art.º 121º do RJUE, 
e que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/à        técnico/a autor/a do projeto       outro. 
Nome:                                                                                                                               correio eletrónico:

NOTIFICAÇÃO ELETRÓNICA
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TOMA CONHECIMENTO 
 
Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679) 
A Câmara Municipal de Vizela, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, informa o seguinte:  
 
Identificação e contactos 
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara de Municipal Vizela - Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Telefone: 
253489630 - Email: geral@cm-vizela.pt  
Encarregado de Proteção de Dados: Praça do Município, N.º 522 4815-013 Vizela - Telefone: 253489630 - Email: dpo@cm-vizela.pt  
 
O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos e 
expressamente concedidos no presente requerimento. 
Os dados pessoais são identificados claramente no presente requerimento. 
Pode exercer o direito de acesso aos dados pessoais, designadamente: 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 da Câmara Municipal de Vizela, consulte o nosso 
site em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade ou no Balcão Único. 

Data

O Requerente
DATA E ASSINATURA

Pede Deferimento
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Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vizela
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
1) Proprietária/o, arrendatária/o, usufrutuária/o, locatária/o, mandatária/o ou outra/o titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística;
PRETENSÃO
ANTECEDENTES
Processo n.º
Alvará de Loteamento n.º
Alvará de utilização n.º
Em nome de
requerer nos termo do n.º 1  do artº 35 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de
No(s) prédio(s) sito(s) em
inscrito(s) na matriz predial sob o(s) art.o(s) número(s) 
n.º
descrito(s) na Conservatória do Registo Predial sob o(s) art.o(s) 
número(s)
e as seguintes confrontações:
Norte
Sul
Nascente
Poente
dezembro, na sua atual redação, admissão da comunicação prévia para realizar obras de urbanização.
da freguesia de
Vem, na qualidade de1)  
PARA USO PREDOMINANTE DE:
Habitação Unifamiliar
Habitação Multifamiliar
Comércio/Serviços
Indústria/Armazém
Emp. Turístico
Outros
com área total de
m²
Pretende efetuar destaque de parcela:
Não
Sim
A(S) OPERAÇÃO(ÕES) URBANÍSTICA(S) ENQUADRA(M)-SE EM PRÉDIO ABRANGIDO POR:
Informação Prévia Favorável
Plano de Pormenor
Loteamento
Zona Urbana Consolidada 2)
2) Nos termos definidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º e conforme definição constante da alínea o) do artigo 2.º do RJUE.
Pretende fasear a obra:
Não
Sim N.º de Fases
-
Solicito que as notificações e comunicações a realizar no âmbito do presente procedimento administrativo e previstas na RJUE me sejam
efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão eletrónica de dados, como decorre do disposto no art.º 121º do RJUE,
e que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/à        técnico/a autor/a do projeto       outro.
Nome:                                                                                                                               correio eletrónico:
NOTIFICAÇÃO ELETRÓNICA
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TOMA CONHECIMENTO
Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679)
A Câmara Municipal de Vizela, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, informa o seguinte: 
Identificação e contactos
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara de Municipal Vizela - Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Telefone: 253489630 - Email: geral@cm-vizela.pt 
Encarregado de Proteção de Dados: Praça do Município, N.º 522 4815-013 Vizela - Telefone: 253489630 - Email: dpo@cm-vizela.pt 
O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos e expressamente concedidos no presente requerimento.
Os dados pessoais são identificados claramente no presente requerimento.
Pode exercer o direito de acesso aos dados pessoais, designadamente: 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 da Câmara Municipal de Vizela, consulte o nosso site em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade ou no Balcão Único.
O Requerente
DATA E ASSINATURA
Pede Deferimento
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