Minuta n.º 6.1.6

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA CIDADE

PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER VINCULATIVO DO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DO IFFRU
Protocolo de colaboração entre a ANMP e a Estrutura de Gestão do IFFRU
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A PREENCHER PELO PROMOTOR

Exmº. Senhor
Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
01. Identificação do Promotor
NIF/ NIPC
Nome/Denom.
Morada
União / Freg.

-

Código Postal

Telefone

Telm.

Fax:

E-mail
B.I./C.C.
Proprietário

Data de Validade
Usufrutuário

Locatário ou superficiário

Outra

02. Identificação da operação
Reabilitação integral de edifício com idade igual ou superior a 30 anos, situado na ARU ou, no caso de idade
inferior, que demonstre um nível de conservação igual ou inferior a 2 (determinado nos termos do Decreto-Lei n.º
266-B/2012, de 31 de dezembro)
Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas, situados na ARU
Intervenções em edifício de habitação social, situados em PAICD, sujeitos a obras de reabilitação integral, com
idade igual ou superior a 30 anos ou, no caso de idade inferior, que demonstre um nível de conservação igual ou
inferior a 2 (determinado nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro)
03. Localização do prédio urbano
Sito em

União / Freg.
Código Postal
m2

Área
Insc. matriz sob o n.º

-

Desc. na Cons. Reg. Predial, sob o n.º
Código de acesso à certidão da Cons. Reg. Predial

04. Exposição do pedido
Para efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º52-A/2015, de 23 de
julho, da qual resultou a definição, gestão, acompanhamento e execução do
IFFRU 2020, requerer-se, através do ponto Focal do Município do Barreiro, a
emissão do Parecer Prévio Vinculativo, para efeitos de financiamento da obra
acima referida.

Barreiro, ______de ____________________de 201___

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA N.º
DATA
DIVISÃO
PROC. N.º
SAGA N.º
GUIA N.º

O PROMOTOR

N.º FOLHAS
FUNCIONÁRIO

/

/201
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05. Elementos instrutórios
Número do processo camarário relativo ao pedido de licença, à comunicação prévia ou ao pedido de informação
prévia:
Processo(s) de construção

/

/

Informação prévia válida

/

/

;

/

/

;

/

/

.

.

Sem processo camarário:
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação (Certidão
da conservatória do registo predial, procuração, etc.)
Memória descritiva esclarecedora da obra de reabilitação a realizar, contendo a designação da operação, a
menção se a operação exige a execução de obras de reabilitação integral do edifício, não constituindo
nomeadamente uma mera operação de conservação e, se obra se encontra, ou não, sujeita a controlo prévio
por parte da autarquia
Estimativa do custo total da obra
Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo para o início e de conclusão dos trabalhos
Fotografias do imóvel
Ouros elementos a solicitar, se for o caso:

06. Observações

Barreiro, ______de ____________________de 201___

O TÉCNICO DE ATENDIMENTO

Anexo 5
DECLARAÇÃO
(a juntar ao pedido de parecer e a submeter no SI IFRRU 2020 com o parecer)

(Nome completo) ___________________________, (estado civil) __________________, portador(a)
do Cartão de Cidadão n.º______________, válido até ___/____/__ , com os seguintes contactos:
telefone fixo: ____________________, telefone móvel: ___________________; endereço
eletrónico:_______________________________________, declara, para os efeitos previstos no
disposto no art.º 7.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de abril (RGPD), prestar, por este meio, o seu consentimento para a
disponibilização pela Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 e através do Sistema de Informação do IFRRU
2020, do parecer de enquadramento no IFRRU 2020 emitido pela Câmara Municipal de
___________________ e a que corresponde o pedido de parecer n.º ____, aos Bancos selecionados
no âmbito do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020) –
Banco Santander; Banco BPI; Banco Millennium BCP, tendo por finalidade poderem os Bancos entrar
em contacto com o declarante exclusivamente para efeitos de apresentação de um pedido de
financiamento do(a) declarante ao IFRRU 2020.

Mais declara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do referido artigo 7.º, ter tomado
conhecimento do direito que lhe assiste de retirar o consentimento prestado pela presente
declaração.
____________ (localidade), a ____ de ____ de 201_____.

Assinatura
(Conforme Cartão de Cidadão)

