DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O USO INDUSTRIAL

nos termos do nº 4 do artº 18 do Sistema da Indústria Responsável (NSIR)
DL 169/2012 de 01/08
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 (a)__________________

_____________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE
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 (b)__________________

_____________________________________________________________

PRETENSÃO
Nos termos do número 4 do art.º 18.º do Novo Sistema da Indústria Responsável (NSIR), aprovado em anexo ao Decreto
Lei n.º 169/2012 de 01/08, na sua presente redação e artigo 4.º-F do RMTUE, vem requerer a V. Exª. declaração de
compatibilidade do Alvará de Autorização de Utilização n.º _____________________________ destinado a
(C)_____________________________________________

com o uso industrial (PO n.º ______________________)

seguidamente descrito.
CARATERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Classificação da Atividade Económica (CAE) _______________

Número de trabalhadores _______________

Potência elétrica contratada _________________

Potência térmica contratada _________________

Estabelecimento enquadrado na parte ____________

(d)

do anexo I ao NSIR.

Capacidade máxima anual de produção __________________________ (e)
Descrição sumária da atividade produtiva:

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,
___________________________________________

(a) proprietário / usufrutuário / locatário/ superficiário / outro (indicar se for o caso)
(b) mandatário / sócio-gerente / administrador / outro (indicar se for o caso)
(c) Habitação, Comércio, Serviços, Armazenagem ou outro uso específico previsto na Autorização de Utilização
(d) Indicar se o estabelecimento se enquadra na parte 2-A ou 2-B do anexo do NSIR.
(e) A preencher apenas nas atividades previstas na parte 2-A do anexo I do NSIR que tenham estabelecimentos limiares anuais de produto acabado.
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ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO
Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento.
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de utilização do
edifício/fração para o fim pretendido (CRP)
Documento comprovativo da atribuição dos poderes necessários para agir em representação do requerente (caso
aplicável)
Documento comprovativo da potência elétrica contratada
Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Levantamento do existente
Termo de responsabilidade
Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional
Memória descritiva e justificativa da solução proposta
Peças desenhadas contendo os seguintes elementos
* Planta à escala de (1/100 ou 1/200) com a delimitação do espaço a afetar ao uso industrial

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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