
APRESENTA

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 4.º,  artigo 34.º e n.º 2 do artigo 90.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na atual redação, a comunicação prévia referente a:

Obras de reconstrução de edificação(ões);

Obras de urbanização;

Trabalhos de remodelação de terrenos;

Obras de construção de edificação(ões);

Obras de alteração de edificação(ões);

Obras de ampliação de edificação(ões);

Obras de demolição de edificação(ões);

Obras de edificação de piscinas associadas a edificação principal;

Outras operações urbanísticas;

Operação de loteamento;

COMUNICAÇÃO PRÉVIA

1 Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar)

Mod. CMN/DPU ED/URB.03 | Comunicação prévia para obras | FRENTE e VERSO V1.06 1 2Página

EXMO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

PROCESSO N.º /INTERESSADO

Nome / Designação

Morada / Sede N.º

Forma de comunicação para efeitos de notificação

Freguesia Código Postal -

-N.º Identificação Fiscal N.º Identificação Civil Validade / /

-Contato telefónico Email

Telefone Email

Qualidade 1

Carta



- -

FASES

Nos termos no disposto no n.º 7 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, a 

operação urbanística vai ser executada por fases.

A operação urbanística refere-se ao(s) prédio (s) descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Nazaré sob o 

n.º_______________________, e inscrito(s) na matriz n.º __________________________, situado(s) no(a) Lugar/Rua ____________________ 

______________________________________________________________, n.º ___________, da freguesia de _________________________________, 

deste concelho.
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Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Câmara Municipal da Nazaré, enquanto responsável pelo tratamento de dados, assume o compromisso de garantir a segurança e proteção dos dados pessoais, 
através da adoção de um conjunto de medidas organizativas e técnicas. Os dados pessoais recolhidos destinam-se única e exclusivamente aos fins a que se destinam, não sendo cedidos a terceiros, salvo nos 
casos previsto na Lei. Estes dados são retidos pelo período definido pela Política de Retenção de Dados Pessoais da Câmara Municipal da Nazaré. Nos termos da legislação aplicável, é garantido aos utilizadores 
o exercício dos direitos dos titulares dos dados, devendo para tal dirigir um email para fanhavieira@fanhavieiraadvogados.com.
      
         Tomei conhecimento da Política de Retenção de Dados Pessoais da Câmara Municipal da Nazaré.

Pede Deferimento

O interessado

Nazaré,            de                         de 
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