PEDIDO DE DELIBERAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE MUNICIPAL
NA OPERAÇÃO URBANÍSTICA
(nos termos dos artigos 15.º e/ou 18.º do Regulamento do PDM)

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome ____________________________________________________________ Contribuinte n.º _________________
BI / Cartão de cidadão ______________________________

emitido em / válido até

________________

Morada / sede em _________________________________________________________________________________
Freguesia de _________________________________________ Concelho de _________________________________
Código postal ______-_____- _________________________________________________
Telefone ________________ Telemóvel _______________ Correio Eletrónico ________________________________

PRETENSÃO
Na qualidade de (1) _____________________________ do prédio urbano sito em ________________________________
________________________________________________________________________________, com o código postal
______-_____ - ________________________________________________________________________, freguesia de
___________________________________________________________________ deste concelho.
Vem requerer a V. Exª. o reconhecimento do interesse, devidamente fundamentado, na operação urbanística.
Tem processo de obras

Não

Sim

_____________________

Declaro que a operação urbanística pretendida não tem localização alternativa viável, nos termos demonstrados na
memória descritiva.
Autoriza a recolha, processamento e utilização de dados pessoais para efeitos da presente operação urbanística.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo comunica os dados às autoridades, sempre que tenha, por lei, esse dever.

DATA E ASSINATURA
Pede deferimento
Aos __________________

O Requerente,
___________________________________________

(1) Proprietário e titulares de outros direitos sobre o edifício ou mandatário
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO

Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento.
Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação dos planos municipais de ordenamento do território
vigentes e das respetivas plantas de condicionantes, e da planta síntese do loteamento, se aplicável.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Memória descritiva referindo:
* a caracterização da operação urbanística
* o enquadramento no Regulamento do PDM
* a área total de implantação e construção
* a caracterização física da envolvente
* os acessos à operação urbanística e estacionamento
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informação relevante designadamente:
* o investimento associado
* o número de postos de trabalho a implementar para a criação ou qualificação de emprego direto local
* a caracterização da procura do mercado em que se insere
* os impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante
* outros elementos que o requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido

SUGESTÃO
O presente requerimento deve ser autenticado através de assinatura digital do requerente. Caso este não possua meios para
autenticar digitalmente este documento, deverá proceder à sua assinatura em papel, digitalizá-lo e inseri-lo no CD.
As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de
documentos, nos termos do artigo 256.º do Código Penal.
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