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Pedido de Parecer Vinculativo Sobre as Operações Previstas no Âmbito do IFRRU 
 

Livro de Registo  

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal Reg. Ent. n.º:  

Processo n.º:  

Registado em:  

O Funcionário:  

 

REQUERENTE 

Nome  

Morada  

Código Postal  Freguesia  Concelho  

NIF/NIPC  BI/CC  Validade  Telefone  

Telemóvel  Fax  Email  

Na qualidade de   Proprietário  Coproprietário  Mandatário  Usufrutuário  Outro                 

 Entregue a autorização dos restantes titulares do prédio 

 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado 

 

REPRESENTANTE 

Nome  

Morada  

Código Postal  Freguesia  Concelho  

NIF/NIPC  BI/CC  Validade  Telefone  

Telemóvel  Fax  Email  

Na qualidade de  Gerente  Administrador  Procurador  Outro  

 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado 

 

PEDIDO 

Designação da operação ______________________________________________________________________________________________________________ 

Prédio inscrito na Conservatória do registo predial de __________________________________________ sob o nº_____________________________

E inscrito na matriz sob o artigo________________________________________ da freguesia de _______________________________________________

Nº Processo  relativo ao pedido de licença, à comunicação prévia ou ao pedido de informação prévia (PIP ) __________________________

 

ELEMENTOS A EXIBIR/ENTREGAR 

  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 inicio 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 nº 136/2014, de 9 

de Setembro. 



 

 

www.cm-vianadoalentejo.pt 

 

Município de Viana do Alentejo 

 

Rua Brito Camacho, 13 7090-237 Viana do Alentejo telef (+351) 266 930 010  •  fax  (+351) 266 930 019 

camara@cm-vianadoalentejo.pt  nif  506 151 174  

  MOD0245_20180206 
 

 

NOTIFICAÇÃO 

Mais solicita que todas as notificações referentes ao pedido, iniciado com o presente requerimento, sejam dirigidas para: 

 Requerente, morada supra referida; 

  , com domicílio ou sede em 

 

Código Postal  Freguesia  Concelho  

Telef/Telem  E-mail  

  

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome  

Telefone  Email  

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, 

Viana do Alentejo,    ________/________/________ 

  

 O Requerente/  O Representante, 
 Validei a conformidade da assinatura de acordo com o 

documento exibido. 

  

 

 
  

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

 


	RuaBritoCamacho137090237VianadoAlentejo_2: 
	telef351266930010  fax 351266930019_2: 
	sobon: 
	Reg: 
	ReNome: 
	ReMorada: 
	ReCodPostal: 
	ReFreguesia: 
	ReConcelho: 
	ReNif: 
	ReBi: 
	ReValidade: 
	ReTelefone: 
	ReTelemovel: 
	ReFax: 
	ReEmail: 
	ReProp: Off
	ReCoProp: Off
	ReMandat: Off
	ReUsuf: Off
	ReOut: Off
	ReOutro: 
	ReEntAut: Off
	ReAuto: Off
	RepNome: 
	RepMorada: 
	RepCodPostal: 
	RepFreg: 
	RepConcelh: 
	RepNif: 
	RepBi: 
	RepValidade: 
	RepTelefone: 
	RepTelemovel: 
	RepFax: 
	RepEmail: 
	RepGerente: Off
	RepAdmin: Off
	RepProcu: Off
	RepOutC: Off
	RepOutroC: 
	RepAut: Off
	op1: 
	op2: 
	op3: 
	op4: 
	op5: 
	el1: Off
	el2: Off
	2l3: Off
	el4: Off
	el5: Off
	GestNome: 
	GestTelef: 
	GestEmail: 
	GestObs: 
	AssReq: Off
	AssRep: Off
	AssRequeNo: 
	AssFunc: 
	imprimir: 
	ok: 
	NotRep: Off
	NotMorada: 
	NotSelect: 
	NotNome: 
	NotCodPostal: 
	NotFreg: 
	NotConcelho: 
	NotTelef: 
	NotEmail: 


