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 O/A REQUERENTE
 DO PEDIDO
Vem solicitar a V. Exa., na qualidade de interessado em participar na hasta pública de alienação de dois prédios urbanos (terrenos) destinados à construção de habitação multifamiliar (Edifícios "Varandas do Parque I" e "Varandas do Parque II"), a realizar em 29-10-2020, cópia digital dos respetivos projetos.
TOMA CONHECIMENTO
Declaro ter conhecimento de que a informação agora solicitada encontra-se protegida na lei Portuguesa, pelo disposto no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, na sua redação atual, pelo que me comprometo a não utilizá-la para fins diferentes dos acima indicados, bem como a não facultar, transmitir, ceder ou mesmo comercializar a terceiros, em parte ou no todo, seja a título gratuito ou oneroso.
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