MOD-O-06

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO: VISTORIAS
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome

Individual/Designação

Domicílio/sede

da

Firma

_______________________________________________________________,

______________________________________________________________________________________________,

Código Postal _______ – _______

______________________________

BI n.º __________________ emitido em ____ / ____ / _____ Arquivo ___________________________
N.º Contribuinte _________________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Na qualidade de: Proprietário

Compropietário

outro

_______________________________________

Representada por ____________________________________________________________________ B.I. n.º _________________
Emitido em ____ / ____ / _____ no Arquivo de Identificação ____________________________

2. PEDIDO
Vem requerer a V. Ex.ª a realização de uma vistoria a) ___________________ prédio, para efeitos de verificação das
condições da b) ______________________________________________________________________________________ nos termos
previstos nos art.ºs 89º e 90º do Dec-Lei 555/99, sito na Rua _________________________________________
___________________________________________, na localidade de _________________________________________.
a)
b)

“A todo aquele” prédio, “ao rés-do-chão …. daquele” prédio; “à fracção autónoma supra/N.º …, daquele”
prédio, etc.
Referir o motivo da vistoria: “Segurança e de salubridade” ou apenas de “Segurança “ ou “Salubridade”

3. ANEXOS
Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra, quando aplicável,
e termo de responsabilidade subscrito conforme o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, nos termos do Anexo II da Portaria 1110/2001
Telas finais do projecto de arquitectura (peças escritas e desenhadas)
Telas finais dos projectos de especialidades
Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras
Ficha com os elementos estatísticos nos termos da Portaria 1110/2001 (Mod. Q.4).
_______________________________________________________________________________________________
Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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