D e c la raç ão d e Re n ú n c i a d e I n d e m n i zaç ão
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

____________________

a),

morador/es em _____________________, nos termos e para efeitos da alínea t) do n.º 1 do

artigo 2.º do Código do Registo Predial e do processo de _____________
_____________/______________

c),

b)

com o registo n.º

declara/m que renuncia/m a indemnização, em caso de eventual expropriação

por parte da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para alargamento da rua _____________
pelo aumento do valor resultante das obras de _____________

e),

d),

as quais são avaliadas em comum

acordo no valor de _____________ euros f), respeitantes à zona “non edificandi” e que ocupam a área de
_____________ m2.
Mais declara/m que o prédio em questão confronta a nascente com ____________________, a norte com
____________________, a sul com _______________ a poente com ____________________ e se encontra descrito na
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o n.º_____________ e na matriz predial
sob o artigo _____________, sito em ________________________, freguesia/União de Freguesias de ________________________,
concelho de Vila Nova de Famalicão.
O/s declarante(s) (assinatura(s))

_______________________________________________
Instruções de preenchimento
a) Nome e identificação do/s proprietário/s do prédio
b) Indicar o procedimento (licenciamento, legalização, comunicação prévia, autorização de utilização)
c) Indicar o número de processo atribuído pela Câmara Municipal
d)Indicar morada completa do local da expropriação
e) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar: alteração, ampliação, construção, demolição, acabamentos
f) Os valores a aplicar devem ter por base os valores estabelecidos no artigo 59.º do Regulamento Municipal
de Urbanização e Edificação, o qual determina os valores por usos e m2.

Toma conhecimento
O Município de Vila Nova de Famalicão utiliza os dados pessoais para dar resposta aos pedidos, instruir processos,
de Privacidade do Município em www.famalicao.pt/politica de privacidade ou contacte o Encarregado de
Proteção de Dados através do endereço eletrónico dpo@famalicao.pt.
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prestar informações sobre assuntos do Município e para fins estatísticos. Para mais informações consulte a Política

