Registo de Entrada

Ordenamento e Gestão Urbanística
town planning and management
www.famalicao.pt
camaramunicipal@famalicao.pt
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Praça Álvaro Marques
4764-502 V.N. de Famalicão
tel. +351 252 320 900

Declaração de Apresentação
da Ficha Técnica de Habitação
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do/a requerente

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: ____________________
Morada: ____________________________________________________ C. Postal: _________________________
Freguesia/União de Freguesias: ___________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: ________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações relativamente a este processo

Identificação do/a representante

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: ____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: _______________________
Freguesia/União de Freguesias: ___________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: ________________________________________________________

Declaro para todos os efeitos que entreguei nesta data, nos serviços competentes da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão – Balcão Único de Atendimento, sob o registo _______________________ a), um exemplar da
Ficha Técnica de Habitação, referente a _______________________ b) do edifício a que se refere o processo
_______________________,

situado

no

lugar

/

rua

__________________________________________,

freguesia/União de Freguesias de __________________________________________.
Mais declaro que o exemplar digital entregue, está conforme o exemplar impresso e assinado.

Submeter

a) Indicar o número de registo atribuído pela Câmara Municipal
b) Identificar se é prédio urbano ou fração

Imprimir

Pede deferimento,
Aos ________________
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O seu lugar

your place

O/A Requerente

Descarregar

__________________________________________________
DOGU.213-01

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.

NIF 506 663 264

