PEDIDO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
(Artº 49º do D.L. 555/99)

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 ________________________________
Na qualidade de (1)

PRETENSÃO
Vem requerer, para efeitos do disposto no artº 49º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro certidão comprovativa:
Da receção provisória das obras de urbanização
Da receção definitiva das obras de urbanização
De que a caução a que se refere o artº 54º do D.L. 555/99, de dezembro, é suficiente para garantir a boa execução
das obras de urbanização
O presente pedido refere-se ao processo de loteamento nº ___________________ / Lote nº ______________________/
processo de obras de edificação nº ______________________ para o prédio construído de acordo com a licença de obras
nº______________ alvará de utilização ____________________.
Para o qual se anexa:
Documento comprovativo da legitimidade do requerente.
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,
___________________________________________

NOTAS:

(1) Titular ou mandatário do processo de construção nº ____/___ com o alvará de licença nº _____/____, ou
Comunicação Prévia nº _____/___ ; ou Proprietário ou mandatário do lote nº_____, do loteamento com o alvará de licença
nº ______/__, ou Comunicação Prévia nº ______/__
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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.
Em caso de instrução deficiente do pedido o interessado será de imediato notificado, de acordo com o
previsto no n.º 3 do Artigo 11.º do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, para apresentação dos elementos em falta
e pagamento das taxas devidas, nos termos do Regulamento Municipal em vigor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Mod. 75/4 CMVCT
2/2

