
 
 
 
 
 

V.S.F.F. 
Modelo OP-A30.02 
 

ENTRADA Nº  ________________  
DATA  ____ /____ / ___________  
RUBRICA  __________________  
Nº FOLHAS  _________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS  
 

 
 
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  _______________________________________________________________________  

Pretendendo realizar as operações urbanísticas abaixo descritas vem, pelo presente, apresentar a 

comunicação prévia a que se refere o artigo 34º do DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção em 

vigor, por se encontrar abrangida pela alínea: 2 � c); � d); � e); � f); � g) e � h) do nº 1 do artigo 6º do 

referido diploma a realizar no prédio abaixo descrito, propriedade de  ______________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

destinado ao(s) uso(s) de  ________________________________________________________________  

De acordo com a calendarização anexa, o requerente necessitará de um período de 3_____________ 

para executar a obra. 

Para o referido prédio 4______ foi apresentado em ____/____/________ o Procº nº __________ referente  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

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 __________. 

 

Dados Técnicos da Operação Urbanística 

Área de implantação _____ m2 Área total de construção _____ m2 Volumetria _____ m3 

Nº de pisos acima da cota soleira _____ Nº de pisos abaixo da cota soleira _____ 

                                                 
1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 Riscar as alíneas que não correspondam à operação urbanística pretendida  
3 Prazo para execução da obra (de acordo com a calendarização) 
4 Identificar os antecedentes do processo 

GUIA Nº  __________________  
DATA  ____ /____ / __________  
RUBRICA  _________________  



 

Cércea _____ Nº de fogos _____ Uso  ______________________________________________  

Área total de pavimentos _____ m2 

 

Tapumes e ocupação de via pública 

� Colocação de tapumes em material sólido e o exterior pintado de branco, nos termos do Regulamento 
Municipal em vigor, na zona confinante com a via pública, numa extensão de _____ m, por um período 
de _____________. 

� Ocupação da via pública com _________________________________ numa extensão de _____ 
m/m2, por um período de _____________. 

� Isenção de obrigatoriedade de colocação de tapumes por considerar que a localização da obra em 
zona interior, não justifica a colocação dos mesmos. 

 

 
Albufeira, _____ de _________________ de 20___ 

 
O Requerente, 

 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 
O GESTOR DO PROCEDIMENTO 

Nome                                                                                    Categoria                                                              . 

Telefone:                         E-mail                                                                          ___/___/___ a ___/___/___ 

Substituído por:                                                                                            Data ___/___/___ 

Nome                                                                                    Categoria                                                              . 

Telefone:                         E-mail                                                                          ___/___/___ a ___/___/___ 

Resoluções 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos a apresentar: 

- Os referidos na Portaria nº 232/08 de 11.03.2008, publicada no D.R. nº 50, Iª Série 

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 
 

 
____/____/______ O Requerente _______________________ 

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