Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mealhada

Registo de Entrada
Entrada n.º _____________
Data _____/_____/_______
Processo n.º ____/____/___
Rubrica _______________

PROGRAMA DE INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO
CONCELHIO (PIRPEC)
REQUERIMENTO DE CANDIDATURA
REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

-

NIF

N.º Identificação Civil

Válido até

Telefone

Telemóvel

Fax

/

/

E-mail
Não autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Qualidade

Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Outro

Código acesso à Certidão Comercial Permanente

REPRESENTANTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

-

NIF

N.º Identificação Civil

Válido até

Telefone

Telemóvel

Fax

/

/

E-mail
Qualidade

Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Outro

PRÉDIO
Urbano
Área de

Rústico

Misto

Sito em

Matriz Predial da Freguesia

Inscrita sob o artigo

Descrito na CPR de Mealhada sob o n.º

Que confronta a:

Norte

Sul

Nascente

Poente

Lote n.º

Respeitante ao Alvará de Loteamento n.º

/

Código acesso à Certidão Predial Permanente

DGU PIRPEC

PEDIDO

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 9.º do Regulamento do PIRPEC apresenta-se candidatura aos apoios previstos no
âmbito do mesmo para a realização de obras enquadradas no Programa
E Subprograma
de

com a Área Envolvente a Intervencionar (AEI)
m

2.

Elementos em anexo
Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade para a realização da
intervenção;
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial, ou código de
acesso à certidão permanente do registo predial ou caderneta predial urbana;
Cópia da ata da reunião da assembleia de condóminos, com aprovação do orçamento das obras na fachada do edifício,
cobertura no caso de candidatura apresentada por administração de condomínio;
Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte;
Extrato da Planta de Localização do edifício e ortofotomapa;
Memória descritiva e justificativa, com descrição do estado de conservação, caracterização detalhada da
intervenção/operação urbanística, justificação das opções técnicas e descrição dos materiais a utilizar;
Estimativa do custo total da obra, com mapa de atividades e quantidades;
Calendarização da execução da obra, com previsão do prazo de início e de conclusão dos trabalhos;
Declaração de compromisso do termo da obra conforme o disposto no artigo 13.° do presente Regulamento.
Fotografias a cores elucidativas do estado de conservação da área a intervencionar (fachada principal, fachada
posterior, empenas, cobertura, partes comuns interiores, e interior das frações ou unidades independentes, caso a obra
recai sobres estes) e da sua envolvente imediata (rua, quarteirão ou bairro).
Projeto de Arquitetura acompanhado do Termo de Responsabilidade do Autor, quando aplicável.
ANTECEDENTES E DEMAIS CONDICIONANTES

Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal para o edifício, fração ou unidade suscetível de utilização
independente em questão
Pedido de Licenciamento/Comunicação Prévia
Comunicação de Início de Trabalhos – Art.º 80.º A do RJUE
Pedido de Ocupação de Espaço Público
Declaração

Declara, sob compromisso de honra:
•

que são verdadeiras as informações deste requerimento e a autenticidade da informação dos documentos que anexa;

•

que se compromete a concluir as obras nos prazos estabelecidos no art. 13.º do Regulamento do PIRPEC.

•

que aceita as exigências de publicidade previstas no art.º 17.º do Regulamento do PIRPEC.

Assinatura

Data

/

/

Assinatura

Data

/

/

Assinatura

Data

/

/

Assinatura

Data

/

/

DGU PIRPEC

