
 Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Viseu 

FICHA DE PARTICIPAÇÃO 

(discussão pública da delimitação da Unidade de Execução Eixo Urbano da Rua das Minas à Rua da Barroca – 
Abraveses (UOPG 2.17)) 

Proc. : 24.02/2020/7 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Participante na qualidade de ____________________________________________________________  

Documento de identificação (DI) __________ n.º ______________________ NIF___________________  

Morada (opcional) _____________________________________________________________________ 

Código Postal _____________ Freguesia ___________________ Concelho _______________________  

Correio eletrónico (opcional) ____________________________  

Telefone /TM ________________________________________ 

Vem apresentar, ao abrigo do n.º1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova 

o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), no âmbito do período da Discussão

Pública da proposta acima referida: 

Reclamação Observação Sugestão 

 Viseu, _____ de ______________ de 2021 ______________________________________ 

Assinatura igual ao DI 

Notas: 

1. A participação deverá ser clara e com letra legível (se necessitar de mais espaço deverá anexar folhas, devidamente numeradas
e assinadas). 

2. Apenas se aceitam contributos que se relacionem com os elementos referentes à proposta de discussão pública da delimitação 
da Unidade de Execução Eixo Urbano da Rua das Minas à Rua da Barroca – Abraveses (UOPG 2.17).

3. São considerados dados pessoais quaisquer informações relativas a uma pessoa singular identificada ou identificável (titular dos 
dados), designadamente informações relativas à reserva da vida privada.

4. Ao disponibilizar os seus dados pessoais nesta participação pública relativa à proposta de discussão pública da delimitação da
Unidade de Execução Eixo Urbano da Rua das Minas à Rua da Barroca – Abraveses (UOPG 2.17), o titular dos dados consente a 
recolha e divulgação dos mesmos, exclusivamente no âmbito e para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio (RJIGT) [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de abril].



 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da  

Câmara Municipal de Viseu 

Participação: 
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