REQUERIMENTO

DE INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE
CORREÇÃO ACÚSTICA PREVISTO NO ARTº17 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS
PERÍODOS DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA
AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE VISEU
AVISO Nº 8249/2015, PUBLICADO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª SÉRIE – Nº 145 – 28 DE JULHO DE 2015

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Viseu,
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
Nome: _____________________________________________________________________________
Contacto: __________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________ Cód. Postal ________________
Nº Contribuinte ________________________ na qualidade de ____________________ do edifício. (a)

LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO:
Sito na Rua ___________________________________________________

nº________ na freguesia

de ___________________________________________________________

composto por:

- número de pisos: ______ e destina-se a:

❑ habitação ❑ comércio ❑ _________________.

MOTIVO FUNDAMENTADO DO PEDIDO:

❑

Substituição de vidro simples por vidro
duplo

❑

Substituição de Caixilharias simples
existentes por caixilharias com vidro duplo

❑

Aplicação de material
sonoro na caixa de estore

absorvente

❑

Introdução de uma segunda caixilharia
interior classificada, mantendo a exterior
existente

❑ introdução de portadas pelo interior
❑Outro:____________________________
___________________________________
___________________________________

CARACTERIZAÇÃO DOS VÃOS A CORRIGIR:
- Nº Total de Vãos:________
- Outros trabalhos:
___________________________________________________________________________________________________________________

DATA DE INÍCIO DAS OBRAS:
Os trabalhos serão levados a cabo no mês de ___________________.
O REQUERENTE DEVE ANEXAR:
1.
2.
3.
4.

Prova de qualidade em que intervém
Fotografia geral da fachada
Fotografia dos elementos a intervir
Planta de localização (esc. 1/1000 ou 1/2000)

(a)

Proprietário, inquilino ou outra.

Solicita que lhe seja concedido o incentivo financeiro para correção acústica dos vãos referidos, ao
abrigo do ARTº17 DO REGULAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª SÉRIE – Nº 145 – 28 DE JULHO DE
2015.
Pede deferimento,
Viseu _____ de ____________ de ______
O Requerente
________________________________

AUTORIZAÇÃO – TRATAMENTO DE DADOS:
O novo Regulamento Geral da Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, exige
um consentimento informado e livre sobre a recolha e tratamento de dados dos cidadãos.
A responsável pelo tratamento destes dados é a Viseu Novo SRU (telef.: 232 448 098;
viseunovosru@mail.telepac.pt).
A Viseu Novo SRU conservará os seus dados pelo período necessário e de acordo com as imposições
legais, nomeadamente os prazos de conservação arquivística.
Estes dados poderão ser colocados à disposição de terceiros, prestadores de serviços, organismos públicos
e quaisquer outras entidades, apenas e só na medida do estritamente necessário ao cumprimento das
obrigações legais.
Declaro para os devidos e legais efeitos, que autorizo a recolha, o tratamento, a detenção e a
integração em bases de dados, dos meus dados pessoais anexos, que se destinam exclusivamente ao
pedido solicitado através do presente requerimento.
O requerente

(a)

Proprietário, inquilino ou outra.

