
Exmo. Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de 
Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Nome completo do requerente

Nº de Contribuinte                                                 Telefone                                         E-mail              

Morada                                                                                                                                                                         nº           Andar

Localidade                                                                     Freguesia                                                       Concelho

Na qualidade de: Proprietário                    Arrendatário                     Mandatário 

Requerer nos termos legais, licença para executar as obras a realizar em: Local (Rua, Avª, Praça, etc. ) 

Nº / Lote                                                                 Nº de Pisos  

MOD. JFARS - 003 / ADM

Natureza da Obra: Limpeza                    Pinturas                       Rebocos                        Beneficiação                    Outros

Pormenor da Obra: Paredes               Cobertura c/ telha                Cobertura c/placa                   Pavimentos 

Outros: 

Cores ou Materiais a aplicar: 

E pretende ocupar via pública com                                                                   pelo prazo de                                          dias, numa extensão

de                    metros e largura de                    metros, obrigando-se desde já a montar tapume adequado protegendo devidamente    

a via pública.

Alverca do Ribatejo e Sobralinho 
União de Freguesias de 

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e informada, para a recolha e 
tratamento dos meus dados pessoais por parte da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, incluindo o tratamento informático dos mesmos, 
abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de utilização pelos serviços administrativos desta Junta de Freguesia, ficando os 
mesmos disponíveis na nossa base de dados, sem serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade, e que enquanto titular dos dados pessoais, 
tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com 
base no mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique, pelo período legal de 10 anos. Mediante 
solicitação poderão ser retificados a qualquer momento os dados pessoais agora recolhidos.
 

Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento para que os meus dados pessoais sejam partilhados com outra 
entidade pública que seja competente para dar seguimento ao meu pedido/sugestão agora apresentado.

Assinatura

Assinatura

Fundamentação para recolha de dados:
Nos termos do considerando 42 e da alínea a) do nº 2 do artigo 13.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.
Nos termos do n.º 1 do art.º 34 do DL nº 135/99 de 22 de abril, alterado pelo DL n.º 73/2014 de 13 de maio e do nº 4 do mesmo artigo.
Portaria 412/2001 de 17 de abril que aprova o Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais.

Declaração

Despacho da Junta de Freguesia                                              O Presidente da Junta de Freguesia de 
                                                                                                               Alverca do Ribatejo e Sobralinho 

Data
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