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Informação prévia de edificação, deve juntar ainda os seguintes elementos

Projeto de arquitetura:
Plantas à escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os compartimentos,
bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário
Alçados à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem a
fachada e a cobertura
Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou de 1:100 abrangendo o terreno, os terrenos vizinhos e os
arruamentos, com indicação do perfil existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos pisos, da cota de
soleira e dos acessos ao estacionamento
Pormenores de construção
Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais
Planta com identificação das áreas de cedência para o domínio municipal
Fotografias do imóvel
Termo de responsabilidade do técnico autor do estudo sobre a conformidade do projeto com o RGR
Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis
Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de acessibilidades
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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.

Declaração em como opta pelo regime de licenciamento

