MOD-O-9

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO: REQUERIMENTO PEDINDO A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ALTERAR A UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO
OU DE SUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS
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
Sendo a) _________________ dono da Fracção autónoma n.º _______, do edifício composto de ______ pisos abaixo da
cota de soleira e ________ pisos acima da mesma cota, situado na b) ___________________________________________
_______________________________________________, localidade de _________________, deste concelho, o qual está
licenciado, conforme ALVARÁ DE LICENÇA n.º ____________________, datado de ______ / ______ / _____, e tem sido
utilizado, em conformidade, para c) ______________________________________________________________________
Porque o bom estado de conservação de todo o prédio não necessita de quaisquer obras de alteração ou de
conservação, e dada a insistência com que me têm chegado interessados no arrendamento de algumas divisões que
já se encontram vagas, vem requerer a V. Ex.a, ao abrigo do que dispõe a alínea e) do n.º 2 do art.º 4º do Dec.-Lei n.º
555/99,
de
16
de
Dezembro,
lhe
seja
concedida
LICENÇA
ADMINISTRATIVA
para
que
d)
___________________________________,
possa
ser
utilizado
para
e)
___________________________________________________________________________________
a) Conforme as hipóteses: Dono, ou representante do dono (apresentando o respectivo documento comprovativo, p.
exemplo, procuração; ou sendo firma ou outra entidade, com apresentação do documento que lhe dá poderes para
isso); b) Rua, Avenida…; c) Dizer qual tem sido o uso, conforme a licença ou autorização que tenha sido concedida;
d) Conforme as hipóteses: Todo o prédio, ou 1º, 2º andar por exemplo; rés-do-chão, enfim as partes que se deseja
passem a ter utilização diferente da que antes possuía; e) Dizer qual a utilização que deseja passe a ter a parte que
antes referiu
Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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