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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

AVERBAMENTO DO TÍTULO DE UTILIZAÇÃO

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), obtido por
_____________________________ (cedência, trespasse, herdado ou outro), em _____ de
________________ de 201__, o estabelecimento com o título de utilização n.º __/_____, sito na rua
_____________________________________________, Freguesia de __________________, concelho de
Penedono, vem requerer a V. Exa. o respetivo averbamento para o seu nome.
Mais declara, sob compromisso de honra que, no caso de ser averbado em seu nome, assume a inteira
responsabilidade pelo cumprimento de toas as condições e obrigações impostas pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis.

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, Explorador do estabelecimento, Responsável, ou outro
(3) – Prédio, loteamento, parcela, lote, moradia, fracção, etc.
(4) – Procuração ou declaração, escritura, contrato de arrendamento, etc.

Mod. DTOU-UASGPT 23

INSTRUÇÕES – JUNTAR:

◊ Licença de utilização;
◊ Alvará sanitário;
◊ Outro título de licenciamento, emitido ao abrigo de legislação anterior;
◊ Fotocópia BI;
◊ Fotocópia do cartão de Contribuinte;
◊ Documento comprovativo de transmissão do alvará, subscrito pelo anterior ou atual titular;
◊ Fotocópia da declaração das Finanças atualizada (inicio de actividade);
◊ Escritura notarial ou contrato de cedência do estabelecimento (ex. Trespasse, Habilitação de
Herdeiros, cessão de exploração);
◊ Certidão da Conservatória do Registo Predial do espaço abrangido, se for o caso.
◊ Declaração Prévia e documentos associados à instrução da mesma.

NOTAS:

◊ No caso de pessoas coletivas, deve ser apresenta documento onde se verifique a legitimidade de
quem tem poderes para assinar;
◊ Na qualidade de mandatário, deve juntar procuração;
◊ Na qualidade de explorador, deve apresentar contrato de exploração ou declaração do proprietário
em como autoriza a exploração de estabelecimento (neste caso deve trazer o bilhete de identidade
do declarante ou fotocópia do B.I.)
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