
Modelo GRU-13.01 

ENTRADA Nº  ________________ 
DATA  ____ /____ / __________ 
RUBRICA  
Nº FOLHAS  _________________ 

PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 
NO ÂMBITO DO IFRRU 2020 

Exmo. Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 

Requerente 

_____________________________________________________________________________________ 
Portador do BI   ____________, NIF  ____________, Telefone/Telemóvel ____________ /____________ 
Residência/Sede _______________________________________________________________________ 
Código Postal ________-______ __________________________________________________________ 
Endereço Eletrónico ___________________________________________________________________ 
Apresentante, na qualidade de 1 __________________________________________________________ 

Identificação da Operação (preenchimento obrigatório) 

Designação da operação _________________________________________________________________ 
Nome/Designação do promotor ___________________________________________________________ 
Domicílio/Sede _________________________________________________________________________ 
Código Postal ________-______ Freguesia ___________________________________________________ 
Código da certidão comercial permanente __________________________________________________ 
NIF do Promotor ________________________, Telefone/Telemóvel ______________ /______________ 
Endereço Electrónico___________________________________________________________________ 
Apresentante, na qualidade de 2 ___________________________________________________________ 

Objeto da Operação (preenchimento obrigatório) 

 Urbano  Misto  Rústico  Lote nº _______

inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº _________________. Com a área de ______________ m2,

sito em _______________________________________________________________________________

correspondente ao Art.º nº __________ da Seção _________ da freguesia de _______________________

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº ________________.

1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 



 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se encontram 
em condições de aceitação. 
 
_____/____/______ O Funcionário ______________________ 

Exposição de Pedido (preenchimento obrigatório) 

Para efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2015, de 23 de julho, da qual resultou a 
definição, Gestão, Acompanhamento e Execução do IFRRU 2020, requer-se através do Ponto Focal do 
Município de Albufeira, a emissão de Parecer Prévio Vinculativo, para efeitos de financiamento da obra 
acima referida. 

Anexos 

 Número de processo camarário relativo ao pedido de licença, à comunicação prévia ou ao pedido de 
informação prévia: _______________ / _______________; 

 Sem processo camarário: 

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a 
faculdade de realização da operação ou de atribuição de poderes necessários para agir em sua 
representação (Certidão da Conservatória do Registo Predial, Caderneta Predial, Procuração, etc.); 

 Planta de localização do imóvel à escala 1/1000; 

 Documento com estimativa do Custo total da obra; 

 Calendarização da execução da obra (com estimativa do prazo de início e fim dos trabalhos); 

 Fotografia do imóvel; 

 Outros elementos a solicitar, se for o caso:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Observações 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Pede Deferimento, 

Albufeira, ____ de ___________________ de 20____ 
 
 

O/A Requerente 
 

__________________________________________ 
 
 
 Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 

 
 

____/____/______ O Requerente _______________________ 
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