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Município de Portalegre
www.cm-portalegre.pt

CANDIDATURA IFRRU 2020

REABILITAÇÃO URBANA – PARECER VINCULATIVO DO MUNICÍPIO
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Entrada n.º:

Registado em: Exmo.(a) Senhor(a)
Processo n.º: Presidente da Câmara Municipal de Portalegre

O Funcionário:

REQUERENTE

Nome

Domicílio/Sede

Código Postal Localidade

Freguesia Concelho

NIF/NIPC BI/CC Passaporte Válido até

Telefone Telemóvel Fax

E-mail

REPRESENTANTE

Nome

Domicílio/Sede

Código Postal Localidade

Freguesia Concelho

NIF/NIPC BI/CC Passaporte Válido até

Telefone Telemóvel Fax

E-mail

Código de Acesso à Certidão do Registo Comercial

Qualidade de: ☐ Representante Legal☐ Mandatário☐ Gestor de Negócios☐ Outros

NOTIFICAÇÕES/COMUNICAÇÕES

Mais consente que as notificações/comunicações do município sejam feitas, ao ☐ Requerente ☐ Representante, via:

☐ Caixa Postal Eletrónica (ViaCTT) ☐ Telefone ☐ Fax

Tratando-se de notificações/comunicações por via postal, poderá ser indicado endereço distinto:

Domicílio/Sede

Código Postal Localidade

Freguesia Concelho
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PEDIDO

Solicita pedido de parecer camarário para efeitos de candidatura ao IFRRU 2020.

Identificação do Imóvel Objeto da Operação:

Morada

Código Postal Freguesia

Indicação do nº de matriz predial

Nº processo camarário relativo a pedido de licença, a comunicação prévia ou a pedido de informação prévia (PIP)

DOCUMENTOS A ENTREGAR

Na ausência de processo de obras na Câmara Municipal, deverá anexar a seguinte informação:

☐ Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da

operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação;

☐ Estimativa do custo total da obra;

☐ Descrição dos trabalhos/caderno de encargos;

☐ Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos;

☐ Fotografias do imóvel;

☐ Cópia da caderneta predial;

☐ Licença de utilização;

☐ Planta de localização do imóvel esc. 1/1000;

☐ Outros elementos a exigir na instrução dos pedidos de licença, de apresentação de comunicação prévia ou do pedido de

informação prévia (PIP), tendo em conta o projeto e o tipo de controlo prévio associado (licenciamento municipal ou

comunicação prévia) conforme o disposto na Portaria 113/2015, de 22 de abril, a qual estabelece os elementos instrutório

dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da urbanização e Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16

de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE);

☐ No caso de isenção de controlo prévio, declaração de confirmação subscrita por técnico qualificado para o efeito;

OBSERVAÇÕES

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas

declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.

Pede deferimento,

Portalegre, de de
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☐ O Requerente/ ☐ O Representante

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)

Validei a conformidade da assinatura de acordo com o documento exibido.

O Funcionário / /

Gestor do Procedimento:

Telefone: E-mail:
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