
 
 
 
 
 

V.S.F.F. 
Modelo OP-A06.03 

ENTRADA Nº  _______________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  
Nº FOLHAS  ________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

PEDIDO DE EMISSÃO DE ADITAMENTO AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
� LICENÇA  � AUTORIZAÇÃO 

 
 
Exmo. Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 
 

Requerente 

 _____________________________________________________________________________________   

portador do BI  ____________, NIF  ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________  

Residência/Sede  _______________________________________________________________________  

Código Postal ________-______ ___________________________________________________________  

Endereço Electrónico  ____________________________________________________________________  

na qualidade de 1  _______________________________________________________________________  

vem requerer a V. Exa., ao abrigo do disposto no DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção em vigor, 

a emissão do necessário ao aditamento ao alvará acima referido para execução da seguinte operação 

urbanística ____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

cujo licenciamento ou autorização* foi deferido em ____/____/_______ pelo período estabelecido na 

calendarização anexa ao processo de obras nº __________ referente a uma construção que incide sobre o 

prédio: 

Prédio 

� 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 Secção _________ da freguesia de  ______________________  

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

 

O requerente compromete-se a cumprir integralmente todas as normas legais regulamentares em vigor. 

 
 

Pede Deferimento, 

Albufeira, _____ de _________________ de 20___ 
 

O Requerente 
 

__________________________________________ 

                                                 
1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
* Riscar o que não interessa 



 

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

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 
 

 
____/____/______ O Requerente _______________________ 

Resoluções 

 
O presente requerimento é acompanhado pelos elementos referidos na Portaria nº 
1105/2001 de 19 de Setembro 
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