EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
EXPLORAÇÃO DE MASSAS MINERAIS
PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOBRE VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO
REQUERENTE
Nome
Morada
Código Postal

Freguesia
N.º Identificação Fiscal

-

N.º Identificação Civil

Válido até

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telemóvel

Telefone

Fax

E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até

Administrador

Outro

-

-

PEDIDO
Para posterior instrução processual em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 de outubro, com as
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, vem requerer que V. Exa. se digne informar
sobre a viabilidade de instalação de pedreira nos termos abaixo indicados:
CARCTERÍSTICAS DA PEDREIRA
Tipo de pedreira
Morada
Código Postal

Freguesia
Área

m2

Quantidade de explosivos utilizados no método de desmonte (por ano)
Profundidade das escavações

> 10 m

≤10 m
Toneladas

Produção anual
Nº de Trabalhadores

Kg

≤ 15

> 15

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS, DEVIDAMENTE SUBSCRITOS PELO SIGNATÁRIO OU TÉCNICO HABILITADO
Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo:
Planta de localização à escala de 1:25.000
Extratos das Plantas de Condicionantes e de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, com a área da pedreira devidamente
assinalada
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Planta topográfica onde conste:
• A delimitação da área da pedreira
• A delimitação da área da exploração
• A delimitação da área de defesa
• As coordenadas retangulares planas no sistema Hayford-Gauss, referidas ao ponto central, dos vértices do limite da
pedreira

DECLARAÇÃO
1. Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade, nada tendo omitido.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE)
2016/679
De acordo com o RGPD, o Município de Mondim de Basto, informa que os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e
exclusivamente para dar cumprimento ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado. Os dados serão
armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável ao pedido.
Mais declara que tomou conhecimento do direito de:
•
solicitar o acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado bem como a ser informado em caso de violações de segurança;
•
ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a
presente, informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente;
•
apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.
Estes direitos podem ser exercidos através do email: geral@cm-mondimdebasto.pt
Declaro que tomei conhecimento da informação sobre o tratamento de dados pessoais.
PEDE DEFERIMENTO
O requerente

Data

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem
que o mesmo seja devidamente corrigido.
NOTAS

O Técnico de Atendimento

Data
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