PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE CONSTRUTIVA
PARA EFEITOS FISCAIS
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome ____________________________________________________________ Contribuinte nº _________________
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) ___________________________________________, vem requerer a V.Ex.ª se digne emitir certidão
relativa à viabilidade construtiva do prédio sito em ________________________________________________________
com o código postal _______ - _____ - ___________________________________________________________
freguesia de _____________________________________________________________________ deste concelho.
O prédio tem a área de __________ m2, encontra-se inscrito na matriz predial
____________

está

descrito

na

Conservatória

do Registo

Predial

sob

o

(2)____________

sob o artigo nº

nº _________,

freguesia

de

_____________________________________________________________________ e tem as seguintes confrontações:
Norte

_____________________________________________________________________________________

Sul

_____________________________________________________________________________________

Nascente _____________________________________________________________________________________
Poente
Para o prédio

_____________________________________________________________________________________
não existe

processo de obras (licenciamento), comunicação prévia, informação prévia, etc.

existe
Esta certidão destina-se a _________________________________________________________________.
O prazo de entrega na Repartição de Finanças termina em __________________.
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
O Requerente,

Pede deferimento
Aos __________________

___________________________________________

NOTAS:

(1)
(2)

Proprietário, arrendatário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário ou outra
Rústica / urbana
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ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO
Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento.
Planta de localização à escala 1/10000
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certidão do Registo Predial do prédio

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 256º 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 DL 555/99 de 16 de dezembro, para apresentação dos elementos em falta e pagamento das
taxas devidas, nos termos do Regulamento Municipal em vigor.
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