NIPG:____________________
Data: _____ / _____ / _______

Ao Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira

Funcionário: _______________

Assunto: Comunicação Prévia – Regime Simplificado - Intervenções

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome ________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________ CP ________ / _______ ___________________________
NIF ______________________ Tel ________________________ E-mail ___________________________________________________
Representado por ________________________________________________________________ NIF __________________________
Autorizo ser notificado (a) para o email indicado

PRETENSÃO

Na qualidade de (1) ________________________________________________ do (2) ____________________________________, sito
____________________________________________________ nº _________________ deste concelho, apresenta em anexo as peças
escritas e desenhadas necessárias para efeitos de comunicação prévia da operação urbanística identificada no quadro seguinte do
presente requerimento, solicitando a necessária apreciação.

Construção de muros de vedação
Instalação de estruturas envidraçadas (marquises)
Alteração simples de fachada
Outros ____________________________________________________________________

(1) Proprietário, arrendatário, etc.
(2) Prédio ou fração

Toma conhecimento:
1.O Município de S. João da Madeira utiliza os dados pessoais constantes neste formulário, para dar resposta aos seus pedidos bem como à instrução do respetivo processo. Os dados
pessoais poderão ainda servir para prestar informações sobre assuntos da cidade, fins estatísticos e/ou realização de estudos.
2.O uso da informação é efetuado no cumprimento da legislação aplicável, de forma a ser assegurada a confidencialidade e segurança dos dados pessoais fornecidos. A entidade
responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais é a Câmara Municipal de S. João da Madeira.
3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade, consulte o nosso site em www.cm-sjm.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para rgpd@cm-sjm.pt.

São João da Madeira, _____ de ____________________ de ________
_________________________________________________________________________

Município de São João da Madeira | Av. Da Liberdade | 3701-956
Tel: (+351) 256200200 | Email: geral@cm-sjm.pt
Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa.FORM.RSCP_int

Comunicação Prévia – Regime Simplificado - Intervenções
Elementos anexos ao requerimento

Nota: os elementos instrutórios, em formato digital, deverão ter a designação indicada dentro do identificador [ ]
(Ex.) OP_030.doc ; deverá corresponder à Memória Descritiva a enviar/entregar

(assinale os elementos apresentados com o requerimento)

[GR_017] – Comprovativo número de contribuinte (NIF ou NIPC)
[OP_001] - Certidão da descrição e inscrições em vigor emitidas pela Conservatória Registo Predial ou código de acesso
permanente do Registo Predial; quando omissos, a certidão negativa e a caderneta predial com os correspondentes artigos matriciais
[OP_061] - Fotografias do imóvel
[OP_032] - Memória descritiva com a descrição detalhada da intervenção a realizar, indicando o prazo necessário assim como o
valor estimado.
[GR_007] - Esquema ou planta elucidativa da pretensão
Outro ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

São João da Madeira, _____ de ____________________ de ________
_________________________________________________________________________
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