ENTRADA

Câmara Municipal
De p art a me n to d e Pla n e am en t o e Ge s tão U rb an í st ica

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Município de Leiria

Requerimento nº
Data
Processo nº
Tipo Processo nº

PPIFRRU

Guia nº
Valor da Guia
Isento do pagamento de taxas, ao
abrigo do disposto no RTTML m vigor.
Art.º _______ alínea _______________
O Funcionário

mo

Ex.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria

IFRRU - PARECER PRÉVIO

Processo n.º

1

2

Identificação do Requerente
NIF/NIPC
Nome Completo
Endereço Postal
Localidade
Código
Códigopostal
Postal

Freguesia
Concelho
Endereço
Eletrónico
CAE
CAE

Contacto telefónico
Identificação Civil
(BI/CC/Passaporte)
Qualidade do requerente

3

Se escolheu a opção Representado por, deverá preencher o
quadro seguinte.

Nome Completo
Endereço Postal
Localidade
Códigopostal
Postal
Código
Contacto telefónico
NIF/NIPC

Freguesia
Concelho
Endereço Eletrónico

Objeto do requerimento

4

Requer a Vossa Exa, para o prédio abaixo identificado, parecer prévio de enquadramento da operação urbanística em
Área de Reabilitação Urbana (ARU), Plano de Ação de Reabilitação Urbana (PARU) ou Plano de Ação Integrado para as
Comunidades Desfavorecidas (PAICD).
Caso a operação urbanística não tenha sido antecedida de processo camarário relativo ao pedido de licença, à
comunicação prévia ou ao pedido de informação prévia, apresente os elementos instrutórios constantes do Anexo.
Identificação do prédio ou fração
Rua/Travª/Beco/…
Localidade
N.º de polícia

Freguesia Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

1

Número de processo camarário relativo ao pedido de licença, à comunicação prévia ou ao pedido de informação prévia, caso exista.
Caso o pedido seja efetuado por mais que um requerente, identifique os restantes no campo Observações.
3
Indicar a qualidade do requerente (proprietário, empreiteiro, gestor de negócios, locatário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, técnico, titular
do direito de uso e habitação, representado por).
4
Os elementos instrutórios são parte integrante do pedido.
2
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Observações

(Espaço destinado a expor ou completar o pedido, bem como a identificar os restantes requerentes, em caso de necessidade)

Comunicações eletrónicas

(preencher se o endereço eletrónico for diferente do indicado no primeiro quadro)

Privilegio o meio de comunicações eletrónicas no âmbito do
presente pedido, através do seguinte endereço eletrónico

Data

Pede Deferimento
O(s) Requerente(s)

Assinatura(s) digital(ais)
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