
 INÍCIO DE TRABALHOS  

      (1) Proprietário, Usufrutuário, Locatário, …                                 Mod. 235/SQ 8 

 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães   Nome: _________________________________________________________________ NIF: _________________ Morada: ____________________________________________________________________________________ , freguesia de ____________________________________________, concelho de __________________________ , Código Postal ________-______  _________________________, e-mail: ________________________________ ,  Desejo ser notificado para o presente email, Telf: ________________ , na qualidade de (1) ________________________, do prédio sito em ___________________________________________________________________, freguesia de ___________________________ deste concelho, vem por este meio informar, nos termos do n.º 1, do art. 80.º-A, do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro com a redação que lhe for aplicável, que irá: OPERAÇÕES URBANÍSTICAS SUJEITAS A LICENCIAMENTO  Dar início aos trabalhos respeitantes ao processo de obra n.º ________ /___ , alvará de licenciamento n.º _________ /____, a executar por ___________________________________________________________; OPERAÇÕES URBANÍSTICAS SUJEITAS A COMUNICAÇÃO PRÉVIA  Dar início aos trabalhos respeitantes ao processo de obra n.º _________/____ , admitidos pela comunicação prévia n.º _________/____, a executar por _________________________________________; OPERAÇÕES URBANÍSTICAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO  Irá dar início aos trabalhos isentos de controlo prévio ao abrigo do(a) ______________________________ _____________________________________________, a executar por _____________________________ ___________________________________________________ e que seguidamente se descrevem: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Antecedentes: Alvará/Processo n.º _________ /____ ) Anexar:  Planta de Localização   Fotografia  Cópia simples da descrição predial   Guimarães, ____ / ____ / ______       O Promotor   _____________________________________________________________      BI / CC n.º ___________________, válido até ____ / ____ / ______ 
 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS Processo: _______ / ____  O Func.:_____________ Registo:  _______ / ____ Data: ____ / ____ / ____  
Informação sobre o tr

atamento de dados p
essoais | Regulament

o Geral de Proteção d
e Dados (RGPD - Regu

lamento (UE) 2016/67
9) 

De acordo com o RGP
D, O Município enqua

nto responsável pelo t
ratamento, informa q

ue a finalidade do trat
amento dos dados pe

ssoais recolhidos é a e
xpressa no presente fo

rmulário. Pode exerce
r os direitos  

previstos no art. 13º, 
designadamente: Dire

ito de informação, de 
acesso, de retificação

, de apagamento, de l
imitação do tratamen

to, de portabilidade, d
e oposição, de ser info

rmado em caso de vio
lações de segurança. 

 Para mais informaçõe
s, deve consultar http

://www.cm-guimarae
s.pt/p/rgpd 
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