DECLARAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE VIABILIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NÃO
AGRÍCOLA DE PRÉDIO INSERIDO NA RAN, PARA OUTROS FINS
n.º 1 do art.º 22.º do D.L. n.º 73/2009, de 31 de março, exceto alínea c);
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, exceto art.º 4.º

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
Vem requerer declaração para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º 22.º, exceto a alínea C), do Regime Jurídico da Reserva
Agrícola Nacional, estabelecido pelo Decreto Lei n.º 73/2009, de 31 de março e da portaria n.º 162/2011, de 18 de abril,
exceto o art.º 4.º, referente ao prédio sito em _____________________________________________________________,
com o código postal ______-_____ - ________________________________________________________, freguesia de
___________________________________________________________________ deste concelho.
O prédio pertence a ___________________________________________________________________, residente em
__________________________________________________________________, encontra-se inscrito na matriz predial
(a)________

sob o

nº _______________________ e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº

________________________ da freguesia de
_________________________________________________________________ e tem as seguintes confrontações:
Norte

_____________________________________________________________________________________

Sul

_____________________________________________________________________________________

Nascente _____________________________________________________________________________________
Poente

_____________________________________________________________________________________

Identificar processos de obras de edificações existentes: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Solicita a aprovação de redução até 10 metros da distância à estrema da propriedade da faixa de proteção
estabelecida na alínea a) do n.º 3 do art.º 16.º, da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, nos termos previstos no n.º 5 do
art.º 16.º do mesmo diploma.
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) rústica/urbana
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Mod. 567/2 CMVCT
1/2

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, das plantas de condicionantes, da planta síntese de loteamento se existir, e planta à escala 1/2000 ou superior,
com o terreno objeto da intervenção corretamente delimitado
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação:
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial referente ao
prédio ou prédios abrangidos. (a validade das certidões extraídas a partir de 21 de julho de 2008, é de um ano) ou
código da certidão permanente.
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (válida por 1 ano desde a emissão), caso o requerente seja uma
pessoa coletiva ou código da certidão comercial permanente.
Outras autorizações que sejam devidas (senhorio / usufrutuário / comproprietários, etc.)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Memória descritiva e justificativa da pretensão proposta, identificando entre outros, o uso a que se destinam os edifícios
que se incorporam na propriedade e cumprimento das disposições previstas no n.º 3 do art.º 16.º da Lei n.º 76/2017 de 17
de agosto
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planta de implantações dos edifícios existentes e respetivas ampliações, impermeabilizações e acessos
Outros elementos previstos na Portaria n.º 162/2011 de 18 de abril de acordo com o fim especificado

Outros elementos para efeitos de pedido de parecer ao ICNF
(alínea c) do n.os 3 e 5 do art.º 16.º da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto)
Planta de localização (escala 1:10000), com indicação precisa do local onde se pretende executar a obra
Extrato da cartografia de risco na componente de perigosidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI), na mesma escala da planta de localização, com indicação precisa do local onde se pretende executar a obra
Planta de implantação identificando:
* a totalidade da propriedade, bem todos os edifícios (existentes, a construir ou a ampliar) e respetivos afastamentos às
estremas
* a ocupação dos terrenos confinantes, na extensão necessária à verificação dos pressupostos deste diploma
* eventuais faixas de proteção integrantes da rede secundária ou primária, estabelecidas pelo PMDFCI, infraestruturas
viárias ou planos de água
Descrição das medidas a adotar para a contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos
acessos
Descrição das medidas excecionais de proteção relativas à defesa e resistência do edifício à passagem do fogo
Caraterização da exploração(1), quando estiver em causa uma atividade industrial conexa e exclusivamente dedicada ao
aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da respetiva exploração
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

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.
(1) Sistema de Identificação Parcelar, da responsabilidade do IFAP, que identifica o limite das parcelas das explorações
agrícolas, às quais é atribuído um número único, assim como a delimitação e classificação das ocupações de solo,
mediante a apresentação dos Documentos iE e P3
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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