UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO (UOPG)
Estudos Urbanísticos de elaboração prevista na Secção III do Capítulo VIII do
Regulamento do PDM
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
Pretendendo levar a efeito no prédio sito em _____________________________________________________________,
com o código postal ______-_____ - ________________________________________________________, freguesia de
___________________________________________________________________ deste concelho, a construção de
________________________________________________________, vem solicitar a V. Exª., na qualidade de
(a)_____________________________

se digne aprovar o estudo apresentado conforme elementos me formato digital.

O prédio onde se pretende levar a efeito a obra pertence a __________________________________________________,
residente em ____________________________________________________________________________________,
está inscrito na matriz predial (b)___________ sob o artigo n.º ______________________ e descrito na Conservatória do
Registo

Predial

de

Viana

do

Castelo

sob

o

n.º

________________________

da

freguesia

de

_________________________________________________________________ e tem as seguintes confrontações:
Norte

_____________________________________________________________________________________

Sul

_____________________________________________________________________________________

Nascente _____________________________________________________________________________________
Poente

_____________________________________________________________________________________

O estudo refere-se à UOPG __________________________________________________________________________
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
(b) rústica/urbana
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento subscrito pelo autor do estudo, permitindo a respetiva divulgação no site da Câmara Municipal após
validação/aprovação
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estudo Urbanístico, incluindo:
Formato vetorial da proposta
Termo de responsabilidade (Mod. 62 CMVCT)
Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional
Memória Descritiva, esclarecendo devidamente e pretensão contendo:
* Enquadramento da proposta nos planos territoriais aplicáveis
* Justificação das opções da integração urbana e paisagística da proposta
* Programa de utilização das edificações, incluindo a área a afetar aos diversos usos
* Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva com
indicação dos índices urbanísticos adotados, nomeadamente a distribuição percentual das diferentes ocupações
propostas para o solo, os índices de implantação e de construção e a densidade habitacional
Quadro sinótico (Mod. 230 CMVCT)
Planta contendo a delimitação da área abrangida pelo estudo, a modelação do terreno, a matriz das infraestruturas
viárias (faixas de rodagem, passeios e baías/parques de estacionamento), a implantação/alinhamentos e
volumetria/número de pisos das construções, a implantação/alinhamento dos muros de vedação, bem como a
delimitação das áreas afetas a espaços verdes e de utilização coletiva e a equipamentos de utilização coletiva,
acompanhada de quadro com as medições das áreas respetivas.(1)
(1) Nota: Este elemento deve ser apresentado também em formato vetorial (ficheiro DWG ou DXF).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

OBSERVAÇÕES
a)

Se o requerente for uma pessoa coletiva deverá ainda apresentar documento comprovativo de que o(s) subscritor(es)
do pedido possuem poderes para o representar;

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. n.º 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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