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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 
REGULAMENTO N.º 599/2015 PUBLICADO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE — N.º 168 — 28 DE AGOSTO DE 2015 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

Nome: _____________________________________________________________________________  

Contacto:  __________________________________________________________________________  

Morada: ________________________________________________ Cód. Postal ________________ 

Nº Contribuinte ________________________ na qualidade de ____________________ do edifício. (a) 
 

 

LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO NA ARU: 

Sito na Rua ___________________________________________________ nº________ na freguesia 

de ___________________________ composto por: 

 - Número de pisos: ______   e destina-se a: ❑ habitação   ❑ _________________. 

 - Designação da Fonte de Ruído: ___________________________________________.    

 

MOTIVO FUNDAMENTADO DO PEDIDO: 

 

❑ Substituição de caixilharia com vidro 

simples existente por caixilharia com vidro 
duplo, com desenho igual ao existente 
  

❑ Aplicação de material absorvente sonoro 

na caixa de estore 

      
 

❑ Introdução de uma segunda caixilharia 

interior classificada com vidro duplo, 
mantendo a exterior existente 
 

❑ Introdução de portadas pelo interior 

❑Outro:____________________________

___________________________________

___________________________________ 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS VÃOS A CORRIGIR: 

 

- Nº Total de Vãos referentes à fachada confinante com a via pública:_________ 

 

- Outros trabalhos:      

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

(a) Proprietário, inquilino ou outra. 

 
Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Viseu,  
 



 

 

 
 

SOCIEDADE DE  

REABILITAÇÃO 

URBANA DE VISEU 

 

 

 

 

DATA DE INÍCIO DAS OBRAS: 
 

Os trabalhos serão levados a cabo no mês de ___________________. 

 

O REQUERENTE DEVE ANEXAR: 

1. Prova de qualidade em que intervém 
2. Fotografia geral da fachada 
3. Fotografia dos elementos a intervir 
4. Planta de localização (esc. 1/1000 ou 1/2000) 
5. Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a contribuições para a Segurança 
Social 
6. Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a impostos devidos à Autoridade 
Tributária 

 
 

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 168 – 28 DE AGOSTO 

DE 2015 (REGULAMENTO N.º 599/2015). 

 

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; 

geral@viseunovo.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 

   



 

 

 
 

SOCIEDADE DE  

REABILITAÇÃO 

URBANA DE VISEU 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ____________________________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identificação (B.I., C.C., Passaporte, Autorização de Residência) n.º 

___________________, Contribuinte fiscal n.º ______________________, residente em 

_________________________________________________________________________, na qualidade 

de proprietário do edifício sito na rua ____________________________ nº_____, na freguesia de 

___________________ com o artigo matricial U- _________, declaro para os devidos e legais efeitos, sob 

compromisso de honra, que os elementos constantes do presente requerimento correspondem à verdade 

dos factos e que não usufruo de qualquer financiamento de outras entidades, para o mesmo efeito deste 

requerimento. Por ser verdade assino a presente declaração. 

 

 

 

 

 

 

O(A) Declarante 

_______________________________________________________  

(assinatura conforme documento de identificação) 

 

 

 Viseu, _____ de ________________ de ________ 


