TELAS FINAIS
PROJETO DE ARQUITETURA
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 (a) ___________________________________, vem por este meio apresentar a V. Exª. as telas finais do
projeto de arquitetura em formato digital, a que corresponde o processo de obras nº ______________________.
Pretende cópia autenticada das referidas telas finais

Sim

Não

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:

(a) Proprietário, arrendatário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário ou outra
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO
Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento.
Telas finais do Projeto de arquitetura, contendo os seguintes elementos:
Termo de responsabilidade
Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional (no caso de não ser o autor inicial do projeto)
Memória descritiva e justificativa referindo eventuais alterações efetuadas:
* Descrição e justificação da proposta para a edificação
* Enquadramento da pretensão nos planos municipais e especiais de ordenamento do território vigente e
operação de loteamento se existir
* Adequação da edificação à utilização pretendida
* Inserção urbana e paisagística da edificação referindo em especial a sua articulação com o edificado existente e
o espaço público envolvente
* Indicação da natureza e condições do terreno
* Adequação às infraestruturas e redes existentes
* Uso a que se destinam as frações
* Adequabilidade do projeto com a política de ordenamento do território contida no PDM
Peças desenhadas, contendo os seguintes elementos:
* Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico com indicação das cedências a efetuar ao
domínio público, áreas e pavimentações a executar (escala 1/200 ou superior)
* Levantamento topográfico com o terreno objeto da intervenção devidamente delimitado e incluindo arruamento
de acesso e as construções imediatamente adjacentes (escala 1/200 ou superior)
* Plantas à escala 1/50 ou 1/100, contendo as dimensões, áreas e usos de todos os compartimentos, bem como
a representação do mobiliário fixo e equipamentos sanitários
* Alçados à escala 1/50 ou 1/100, com a indicação das cores e dos materiais dos elementos que as fachadas e a
cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam
* Cortes longitudinais e transversais à escala 1/50 ou 1/100, abrangendo o terreno, com indicação do perfil
existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos pisos.
Os cortes, em número mínimo de 2, devem indicar claramente a relação entre a cota de soleira e a cota do
caminho público de acesso e o perfil natural do terreno, indicando as ações de aterro e desaterro a efetuar. Um
dos cortes deve ainda atravessar um acesso vertical entre pisos
* Elementos relativos às obras de construção/demolição a executar: plantas, alçados e cortes à escala 1/100 “vermelhos /amarelos”
* Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada
fração, expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso se pretenda que o edifício fique
sujeito ao regime da propriedade horizontal
Outros documentos;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES
a) Caso o técnico responsável entenda que, em face das caraterísticas da edificação, poderá eventualmente ser
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar declaração por escrito justificando
de facto e de direito a dispensa;
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 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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