
 

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares  

REQUERENTE  

Nome:___________________________________________________________________________________________________________________ 

NIF/ NIPC_____________________________Residência/sede:_______________________________________________________________ 

Nº.___________ Lote/Andar:_____________________ Fração:___________ Sitio/ Lugar : _____________________________________ 

Código Postal:_________- ______  _________________________________________Telefone: _____________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

PEDIDO  

Vem requerer a V. Ex.a., nos termos do Artigo 27.º do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene 

Pública do Município de Vila Nova de Poiares a recolha de resíduos de construção e demolição, 

provenientes de obra particular isenta de licença e não submetidas a comunicação prévia, que a seguir se 

descriminam:   

[   ]  Betão  (Código LER 17 01 01),  Quantidade: ____________________( Kg/ m3);  

[   ]  Tijolos (Código LER  17 01 02), Quantidade: ____________________( Kg/ m3);  

[   ]  Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos   (Código LER 17 01 03),  Quantidade: _________________( Kg/ m3);  

[   ]  Mistura dos resíduos anteriores (Código LER 17 01 07), Quantidade: __________________________  ( Kg/ m3);  

Obra sito em sito em: _____________________________ Freguesia de ______________________________________________ 

A remoção e deposição de resíduos, será efetuada:  

[   ] Pelos Serviços da Câmara Municipal  

[   ] Através de meios próprios e entrega  no Ponto de Recolha localizado no Estaleiro da Câmara Municipal 

Para o efeito, anexa os seguintes elementos:   

[    ]  Fotocópia do B. I./  Cartão de Cidadão e  Cartão de Identificação Fiscal/ NIPC com inscrição aposta da 

respetiva autorização quando o pedido for enviado via correio ou via eletrónica  

[    ]  Planta de localização  

[    ]  Declaração ao abrigo do Artigo 80-A do Decreto-Lei n.º 555/99,  de 16 Dezembro com as alterações 

conferidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014,  de 9 de Setembro.  

Morada para notificações  

Solicita ainda que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam remetidas para:  

Requerente e morada supra indicada [    ]     

Outro: ______________________________________________________________________________________________________ 

Residência/Sede:____________________________________________________________Nº._________Lote/Andar:________________ 

Fração:___________Sitio/ Lugar : ______________________Código Postal:_________- ______  ________________________________ 

 
O requerente, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à 

verdade.  

Pede deferimento,  

Vila Nova de Poiares, _______ de _____________de 20______ 

O Requerente, 

_______________________________________ 

 Alerta-se que só serão admitidas quantidades até 1 m3/obra. mês por produtor/detentor. 

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
RECOLHA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO  

Registo de entrada  
N.º:_____________Livro_____________ 

Em ________/_________/____________ 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 
Largo da República I 3350-156 Vila Nova de Poiares 
Tel. (+351) 239450850 Faz (+351) 239421 800 

www.cm-vilanovadepoiares.pt 
geral@cm-vilanovadepoiares.pt 
NIF 505371600 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 
1. O Município de Vila Nova de Poiares respeita as regras da privacidade e proteção de dados pessoais constantes do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação nacional aplicável. 
3. Os dados pessoais recolhidos neste pedido são necessários, única e exclusivamente, para dar cumprimento ao disposto no artigo 
102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, e/ou ao previsto 
na legislação específica aplicável ao pedido formulado. 
2. O tratamento dos dados referidos no ponto ** por parte do Município de Vila Nova de Poiares respeitará a legislação em vigor 
em matéria de proteção de dados pessoais e será realizado com base seguintes condições: 

• Responsável pelo tratamento: Município de Vila Nova de Poiares, pessoa coletiva n.º 505 371 600, com sede em Largo 
da República, 3350-156 Vila Nova de Poiares, Telefone: 239 420 850, Fax: 239 421 800, E-mail: geral@cm-
vilanovadepoiares.pt; 

• Finalidade do tratamento: os dados pessoais solicitados neste requerimento destinam-se à(s) finalidade(s) nele 
expressa(s);  

• Base de licitude do tratamento: cumprimento de obrigação jurídica (Art. n.º 102 do CPA e Art. n.º 27 do  
Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do Município de Vila Nova de Poiares), relação contratual 
ou exercício de funções de interesse público. A não cedência de dados poderá resultar no impedimento da prestação do 
serviço. 

• Destinatário(s) dos dados: Serviço municipal com competência para analisar ou intervir no pedido, de acordo com a 
orgânica municipal em vigor; podendo os dados recolhidos poderão ser partilhados com terceiros apenas para 
cumprimento de relações contratuais ou obrigações legais. 

• Direitos dos titulares dos dados: Aos titulares dos dados assistem os direitos previstos no artigo 13.º do RGPD, 
nomeadamente: Direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de 
portabilidade, de oposição, de ser informado em caso de violações de segurança. 

• Prazo de conservação dos dados: Os dados serão preservados durante os prazos definidos na legislação aplicável ao 
pedido. 

3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município consulte o nosso site em www.cm-vilanovadepoiares.pt ou 
envie um e-mail para o Encarregado de Proteção de Dados: dpo@cm-vilanovadepoiares.pt . 
4. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se 
fará em respeito pelo regime de acesso à informação administrativa e ambiental e reutilização dos documentos administrativos (Lei 
n.º 26/2016, de 22 de agosto. 
 

A preencher pelos serviços 

BALCÃO ÚNICO  

Conferi a assinatura do requerente através da exibição do documento de identificação.   

Foi entregue e verificada a documentação necessária.  

O assistente técnico: ______________________________________________ Data: ______________________________________________ 

Observações:____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 INFORMAÇÃO TÉCNICA  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

De acordo com o Anexo I do Regulamento de RSU e higiene Publica do Município de Vila Nova de Poiares  o 

Orçamento para a Gestão de RCD é de :_____________________________________________________________________________ 

O técnico superior: ___________________________________________________Data: __________________________________________ 

 



DECISÃO   

[    ]  Deferido  

[    ]  Indeferido 

O Presidente da Câmara Municipal, ______________________________________________     ________/_________/____________ 

O Chefe da DOUSU, no uso de competência delegada, ___________________________     ________/_________/___________ 

BALCÃO ÚNICO   

A decisão e orçamento foi comunicado ao requerente  em _____/_____/_____ 

O assistente técnico:_____________________ Data :______________ 

Observações:____________________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS  

Serviço de recolha agendado para o dia  __________/__________/_________ Comunicado ao requerente.  

O Requerente: _________________________________ O trabalhador:  ______________________________Data: __________________ 

Remetido ao Balcão Único em _____________________________ 

O Encarregado _________________________________    Data:__________________ 

Observações:________________________________________________________________________________ 

 

BALCÃO ÚNICO   

O subscritor efetuou o pagamento de ______________ €, pela fatura n.º ___________________ na data ________ 

O assistente técnico:_____________________ Data :______________ 

Observações:____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 


