
   3.  PEDIDO

4. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO

COMUNICAÇÃO PRÉVIA RJUE

(Comunicação prévia para operação urbanística de construção, alteração ou ampliação)

Exmo.(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Tomar

n.º anexos:

processo:

data:

n.º caso:

REGISTO  (a preencher pelos serviços)

id# caso:

Comunica a V. E.xa, nos termos do artigo 9.º do D.L. n.º 555/99,  de  16 de dezembro,  na  sua  atual  redação, que pretende efetuar

a seguinte operação urbanística:

1 / 1

construção alteração ampliação

pormenor que contenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º1 do artigo 91.º do RJIGT.

em área abrangida por operação de loteamento ou por plano de

assinatura ............................................................................................................................................................................

pede deferimento,

Tomar, de de

O Município informa que, de acordo com o artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), os seus dados pessoais serão tratados de forma
lícita pelo Município de Tomar e pelas entidades externas necessárias, no âmbito das suas atribuições e competências.
Ao assinar o presente documento está a declarar que leu e compreendeu os direitos e deveres que tem no âmbito da Política de Privacidade e de Proteção
de dados, na relação do Município de Tomar com o Cidadão, autorizando o tratamento dos seus dados pessoais.

validadeBI/CC/passaporte

freguesia

morada

telefone

localidade

 e-mail

código postal

NIF/NIPC

na qualidade de

concelho

contacto preferencial

nome/designação

código de acesso à certidão permanente (comercial)

2. MORADA ALTERNATIVA

código postal

freguesia

morada

localidade

concelho

1. REQUERENTE

(a preencher apenas caso a morada de contacto seja diferente da morada do requerimento)

  5. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE

 Alvará/título de registo pelo InCI, I.P. n.º                    , a verificar através da consulta do portal do InCI, I.P. pela entidade licenciadora.

 6. AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE DADOS

rústicourbano m2 área sito emmisto

freguesialocalidade

habitação

secção

destinado a

artigo da matriz n.º

anexo muro outro

confrontação norte confrontação sul

 confrontação nascente  confrontação poente

código de acesso à certidão permanente (predial)

n.º na CRP Tomar
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