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PEDIDO DE PARECER DE ENQUADRAMENTO PARA O IFRRU2020 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 

Nome  

Residente / Sede em 

Código Postal           Concelho 

NIF / NIPC       Telefone 

Telemóvel         

       Freguesia     

BI / Cartão Cidadão 

E-mail

Na qualidade de       Proprietário/a  Usufrutuário/a       Procurador/a  Outro/a 

PROCURADOR/A 

Nome  

Residente / Sede em 

Código Postal       Freguesia        Concelho 

NIF / NIPC                BI / Cartão Cidadão           Telefone 

Telemóvel         E-mail

Código de consulta  

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente comunicação sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

PEDIDO 

Requer a V. Exa. a emissão de parecer vinculativo sobre o enquadramento de uma intervenção de reabilitação 

urbana no PARU de Silves, a fim de instruir a candidatura ao IFRRU2020 para a reabilitação de prédio localizado na Área 

de Reabilitação Urbana de Silves. 

Morada do prédio a reabilitar 

     Área total (m2) Freguesia 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

ANTECEDENTES 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão 

     Pedido de Informação Prévia – Processo N.º 

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização / – Processo N.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal – Processo N.º  
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (fotocópias): 

1. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças);

2. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial);

3. Planta de localização do prédio à escala 1:2 000 (limite da ARU);

4. Breve descrição  da intervenção de reabilitação urbana a realizar (caso não esteja integrada num processo de 

controlo prévio municipal);  

5. Certificado do nível de conservação (caso o imóvel tenha uma idade inferior a 30 anos);

6. Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha autorizado a realização da intervenção de

reabilitação urbana (quando aplicável); 

7. Identificação do/a requerente ou, sendo o caso, do/a administrador/a do condomínio;

8. Outros

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade. 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

NOTAS 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

1  Onde se inclua, de entre outros elementos, a estimativa do custo total da obra, a calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e 
de conclusão dos trabalhos e fotografias do imóvel.
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