Divisão Técnica de Obras e Urbanismo
dtou@cm-penedono.pt
luispais@cm-penedono.pt

Informação

Despacho

Reg. n.º _____________

_________________________

_______________________

Taxa a cobrar: __________€

Em _____/_____/______

_________________________

_______________________

Pela Guia n.º ____________

_________________________

Em _____/_____/_________

Em _____/_____/_________

O Chefe da DTOU

O Presidente

O Funcionário

_______________________

_______________________

_______________________

Registo

O Funcionário
____________________

Taxas

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO/EMISSÃO DE ALVARÁ

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de PENEDONO
____________________________________________________________________, contribuinte fiscal n.º
____________________(1), com sede/morada em ____________________________________________,
Freguesia de __________________, Concelho de __________________, Código Postal n.º _____-_____,
telf. __________________, E-mail ____________________, na qualidade de ____________________(2),
processo n.º _____/________, vem em conformidade com o estabelecido no artigo 62.º do decreto-lei n.º
555/99 de 16 dezembro, com as alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º 136/2014 de 9 de setembro,
requerer a V. Exa. a autorização para ___________________(5), no prédio sito na rua ________________
____________________________, Freguesia de __________________, Concelho de Penedono.
Após deferimento do pedido, em conformidade com o estabelecido no n.º 1 artigo 76.º do RJUE, solicita
ainda a emissão do respetivo alvará.
Certidão da Conservatória do Registo Predial;
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (se aplicável);
Ficha estatística do INE (Q4);
Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico pela direção técnica ou direcão de fiscalização;
Prova de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional;
Planta e corte do edifício, da fracção objecto do pedido;
Livro de obra encerrado (quando tenham sido realizadas obras);
Projecto de Arquitetura com termo do autor, telas finais (se aplicável);
Avaliação acústica;
Outros, ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Aos _____ de ________________ de 201__
Pede Deferimento,
O requerente, ________________________________________________________________________(4)
(Cartão de cidadão/B.I. n.º _____________________ de, ______/______/_______)
(1) – Tipo de contribuinte: S- Singular; C – Pessoa Colectiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição
(2) – Proprietário, comproprietário, comprador, herdeiro, cabeça de casal de herança, inquilino
(3) – Prédio, loteamento, parcela, lote, moradia, fracção, etc.
(4) – Procuração ou declaração, escritura, contrato de arrendamento, etc. (5) – Habitação, comércio, serviços ou outro.
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