Departamento de Obras Municipais . DOM
Divisão de Transito e Mobiliário Urbano . DTMU

Requerimento
AUMENTO EXTRAORDINÁRIO E TEMPORÁRIO DE ESPLANADAS

01 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / DADOS DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

Nº Identificação

NIF/NIPC

Telefone

Telemóvel

E-Mail
Código de acesso à Certidão Permanente (Atualizada) (se não tem código de acesso, deverá juntar a Certidão da Conservatória do
Registo Comercial)

02 PEDIDO EXTRAORDINÁRIO E TEMPORÁRIO DE ESPLANADA
Nome do estabelecimento
Morada
Freguesia

Código Postal

03 CARACTERISTICAS DAS ESPLANADAS
Esplanada Existente
Nº de mesas existentes

Nova área de esplanada (Temporária)
Nº de mesas

Área total em m2

Área total solicitada em m2

Área (largura x comprimento)

Área (largura x comprimento)

NOTA IMPORTANTE: APÓS APROVAÇÃO, A UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESPLANADA APENAS É VÁLIDA ATÉ 30 DE
SETEMBRO DE 2020
Declaro que li e concordo com a Declaração de compromisso e responsabilidade sobre a aplicação das normas,
conforme recomendação da DGS - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), disponível no site www.cm-amadora.pt
Documentos a anexar
Desenho, planta ou fotografia de localização com o local a
ocupar pela esplanada
Desenho, planta ou fotografia com as medidas (comprimento e
largura) da esplanada
Comprovativo da qualidade proprietário, possuidor, locatário,
mandatário ou outro titular direto que confira a faculdade de
apresentação do pedido
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
(ARTIGO 6º DO RGPD)

Nos termos e para os efeitos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de abril de 2016 (adiante RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, declaramos que os dados pessoais ora
facultados serão alvo de tratamento por parte dos serviços da Câmara Municipal da Amadora, até 12 (doze)
meses após a conclusão do processo associado ao requerimento em anexo, sem prejuízo da sua
conservação para além desse período para o cumprimento de obrigações municipais e/ou legais.

Declaro conhecer e aceitar a Politica de Privacidade de Dados Pessoais da Câmara Municipal da
Amadora e autorizo expressamente de forma livre, específica e informada a recolha e tratamento dos meus
dados pessoais contidos no requerimento e/ou noutros documentos submetidos, ou a submeter, por mim
para a finalidade a que se destina o presente pedido e que os mesmos sejam objeto de tratamento para
essa finalidade pela Câmara Municipal da Amadora ou por entidades por esta subcontratadas e/ou suas
parceiras, bem como para prossecução dos direitos e obrigações do Município e/ou dos Munícipes.

O consentimento ora prestado para o tratamento de dados pessoais pelo titular de dados pessoais, poderá
ser revogado por mim, a todo o momento. Para revogar o consentimento do tratamento dos meus dados
pessoais para as finalidades enunciadas, ou para exercer os meus direitos de acesso, retificação, oposição,
apagamento, limitação e portabilidade, deverei manifestar a minha vontade, remetendo por escrito para o
endereço de e-mail: dpo@cm-amadora.pt

______________________, ____ de _________________________ de 20____
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