DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEAMENTO, ADMINISTRAÇÃO
DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Divisão de Reabilitação e Revitalização Urbana e Espaço Público

IFRRU 2020
Instrumento financeiro reabilitação e revitalização urbanas
Requerimento nº
Exma. Senhora Presidente
Nome/Designação
Doc. Identificação

Validade

Emissão

NIF

Morada/Sede
Código Postal

Tel.

-

e-mail

Qualidade

Forma de comunicação para efeitos de notificação:

Telefone

1

Telefax n.º

Correio eletrónico

Vem requerer

parecer prévio para efeitos de instrução de candidatura IFRRU 2020
185

Prédio inscrito na 2......... Conservatória do Registo Predial de ………………………………, sob o n.º ………………… e
inscrito na matriz sob o artigo ………….., da Freguesia de ……………….…………………………………………………...
Designação da Operação: 3….…………………………………………………………………………………………………….
Elementos a apresentar caso não exista processo camarário:
 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
 Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos
 Fotografias do imóvel

 Outros elementos a exigir na instrução dos pedidos de licença, da 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 Instrutórios dos procedimentos
previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) 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

Morada
Freguesia

Processo nº

Gestor do procedimento:

/

Pede deferimento,
Almada, .......... de .............................. de 201.......

Notas:
1
Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar)
2
1.ª / 2.ª
3
Reabilitação integral de edifícios ou Reabilitação de espaços e unidades industriais
abandonadas

o funcionário

................................................................................
o requerente

Av. D. Nuno Álvares Pereira, 67
2800-181 ALMADA
Tel. 212 724 300
Fax: 212 724 494
dep.adminurbanistica@cma.m-almada.pt
Mod. CMA/DRUEP

