
 

1 Proprietário, Usufrutuário, Locatário, Mandatário, etc. 
2 Colocar uma cruz no(s) uso(s) pretendido(s) 

3 Por exemplo: Construção de R/C, 1.º Andar, Anexos e Muros 
* Elementos facultativos 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

 
 
 

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO │ ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação _________________________________________________________________________________________ 

Profissão ___________________________ Estado Civil _________________ *B.I. n.º __________________ *emitido por 

__________________ *em _____/______/________ *válido até _____/_____/_________ Contribuinte n.º ____________________ 

Domicílio/Sede _______________________________, n.º __________, Localidade __________________________________, 

Código Postal ___________-________ Freguesia __________________ Concelho ___________________________ *Telefone n.º 

___________________ *Fax n.º _____________ *E-mail _______________________________ na qualidade de 1 

____________________, do prédio urbano com3 ______________________________________________  sito no/a 

___________________, ________________________ n.º __________, Freguesia ___________________, deste Concelho, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º _____________, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º  _________, 

construído a coberto da Licença Administrativa    │  Comunicação Prévia    │  Autorização Administrativa    │  Obras SEM 

Controlo Prévio    ________________________________________________________________________________________. 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Vem requerer a V/ Ex.ª a emissão de AUTORIZAÇÃO DE UTILI ZAÇÃO do edifício / fracção autónoma, nos termos dos 

artigos 63.º e 64.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, para 2 

 Habitação    Comércio sem designação específica    Comércio com regime específico [____________________________]  

 Serviços     Armazém       Industria [tipo __ ]        Estabelecimento de restauração       Estabelecimento de bebidas    

 Equipamento    Estabelecimento Hoteleiro e/ou Meio Complementar de Alojamento Turístico    Armazenamento de 

Produtos de Petróleo e de Postos de Abastecimento de Combustíveis    Outro: ____________________________________ 

Foi cedida para o domínio público a área de _______ m2. 

3. DOCUMENTOS QUE ANEXA (elementos instrutórios de acordo com o definido em Regulamento Municipal, Portarias e 

demais legislação subjacente) 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou 

prédios abrangidos     Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização de obra, quando aplicável, e termo de 

responsabilidade subscrito conforme o disposto no n.º 2 do artigo 63.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação   

 Planta e corte do edifício ou da fração com identificação do respetivo prédio    Telas finais, quando aplicável    Cópia do 

alvará de licença ou autorização de utilização anterior, quando exista    Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a 

aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta existir e estiver em vigor    Livro de obra, quando tenham sido 

realizadas obras    Ficha com os elementos estatísticos    Avaliação acústica    Certificação térmica    Outros __________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

PEDE DEFERIMENTO. 

Oliveira do Bairro, ____ de ___________________ de ________ 

Assinatura ____________________________________________ 

Req.º n.º __________ Data _____/____/______ 

N.º Livro ___________ N.º Folha ___________ 

O/A Funcionário/a _______________________ 

Pago pela guia n.º _______ de ____/___/_____ 

 


