MOD-O-08

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
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 ____________________________
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2. PEDIDO
Vem solicitar a V. Ex.ª

Autorização de Utilização, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 4.º e 62.º, do

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de
Março, relativamente à obra com licença n.º ________________, emitida em ____ / ____ / _____, sendo o seu processo o
n.º _____________, apresentado em nome de ___________________________________________________________, sito na Rua
________________________________________________________________________,
na
localidade
de
_____________________________, dado que as respectivas obras já se encontram concluídas e em conformidade com os
preceitos legais aplicáveis, como se certifica no adjunto TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, subscrito pelo
responsável pela DIRECÇÃO TÉCNICA DA OBRA, Sr. ____________________________________________________ com
residência
em
_____________________________________________________________________________________________,
contacto _____________________.

3. ANEXOS – Conclusão da operação urbanística
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização
da operação;
Certidão da descrição da conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;
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 III da Portaria n.º232/2008, de 11 de Março;
Telas finais do projecto de arquitectura (peças escritas e desenhadas e ficheiro em formato digital de todos os
documentos);
Cópia do alvará de licença ou de autorização de utilização anterior, quando exista;
Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras;
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Ficha com os elementos estatísticos;
Avaliação acústica;
Electricidade - CERTIEL;
Telecomunicações – ITED;
Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar interior

_________________________________________________________________________
4. ANEXOS – Sem realização de obras ou alteração de utilização
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização
da operação;
Certidão da descrição da conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;
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 III da Portaria n.º232/2008, de 11 de Março;
Plantas e cortes do edifício ou da fracção com identificação do respectivo prédio;
Cópia do alvará de licença ou de autorização de utilização anterior, quando exista;
Avaliação acústica;
Electricidade - CERTIEL;
Telecomunicações – ITED;
Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar interior;
_____________________________________________________________________________________________________________

5. ANEXOS – Isenção
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Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização
da operação;
Certidão da descrição da conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos ou
caderneta predial urbana;
Plantas e cortes do edifício ou da fracção com identificação do respectivo prédio;
Declaração da Junta de Freguesia, atestando a existência do imóvel;
Avaliação acústica;
Electricidade - CERTIEL;
Telecomunicações – ITED;
Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar interior;
_____________________________________________________________________________________________________________
Observações
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Pede deferimento,
Assinatura a) _________________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / ________
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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