AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO/ALTERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
REQUERENTE
Nome/Designação ......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Domicílio/Sede .............................................................................................................................................................
Código Postal ……............…-…........... Localidade ...................................................................................................
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho .....................................
Código de acesso à certidão permanente de registo comercial ........................................................................
Contribuinte n.º ............................................ Cartão do cidadão n.º/BI n.º .............................................................
emitido por ................................................. em ............./............./................ válido até .........../............./...............
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail......................................................................................
na qualidade de1 ................................................................. representado(a) por ………..............……..................
.........................................................................................................................................................................................
Domicílio ........................................................................................................................................................................
Código Postal ……............…-…........... Localidade ...................................................................................................
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho .....................................
Contribuinte n.º ……...………............ Cartão do cidadão n.º/BI n.º.........................................................................
emitido por ................................................ em ............./............./................ válido até ............/............./...............
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail......................................................................................

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO
Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a Autorização de:
Utilização de edifício/fração autonóma2, sito(a) ……………..........……………………………..….........
..........................................................................................., freguesia de ……................................…...….
…………………………………………………………………………..............., inscrito(a) na matriz predial
rústica/urbana2 da respetiva freguesia sob o artigo.........................., descrito(a) na Conservatória
do Registo Predial da Lousã sob o n.º ……................….............…......,
com o código de acesso à certidão permanente de registo predial …….…...………………...……,
que confronta a Norte com......................................................................................................................,
Sul com ………….…………………….................................................................................................…......,
Nascente com............................................................................................................................................,
Poente com ………….................................................................................................................................,
com o Alvará de Autorização/Licença2 de obras n.º ……........................., de ........./........./……...../

1

Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual).

2

Riscar o que não interessa.
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com Comunicação Prévia admitida/apresentada2 em ........../............/................2, em nome de
…...........……………..........................…………..................................…………….........................................,
Processo de Obras n.º ….........……./…………...........
Alteração da Utilização de edifício/fração autonóma2, de 3 ………….………........…..........…...…..
para 4 ……………………………………………………………, sito(a) ………............……..…………..………
....................................................................... freguesia de …………………………………………………...
……......................................…………………………..…………….….,
rústica/urbana2

inscrito(a)

na

matriz

predial

da respetiva freguesia sob o artigo ..........................,descrito(a) na Conservatória

do Registo Predial da Lousã sob o n.º .................................................,com o código de acesso à
certidão permanente de registo predial …….…………………………………………………..………..…,
que confronta a Norte com .....................................................................................................................,
Sul com ………….…………………….................................................................................................…......,
Nascente com ...........................................................................................................................................,
Poente com ………….................................................................................................................................,
com Alvará de Autorização/Licença2 de Obras n.º …………….............., de ........./........./……...../
com Comunicação Prévia admitida/apresentada2 em ........../............/................2, em nome de
…...........……………..........................…………..................................…………….........................................,
Processo de Obras n.º ….........……./…………...........
Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala:
Autorização e alteração de utilização
□ Documentos comprovativos da qualidade de titular
de qualquer direito que confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes
necessários para agir em sua representação
□ Certidão da Conservatória do Registo Predial
□ Cópia da notificação da Câmara Municipal a comunicar
a aprovação do pedido de informação prévia
□ Declaração dos(as) autores(as) e coordenador(a) dos
projetos de que a comunicação prévia respeita os limites
constantes da informação prévia favorável
□ Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da
qual foram realizadas as obras
□ Termo de responsabilidade subscrito pelo(a) diretor(a) de
obra ou pelo(a) diretor(a) de fiscalização de obra
□ Declaração ou outra prova de reconhecimento da
capacidade profissional do(a) diretor(a) de obra ou do(a)
diretor(a) de fiscalização de obra emitida pela respetiva
ordem profissional
□ Ficha resumo caracterizadora do edifício e da
intervenção realizada, de acordo com o modelo ficha 2,
constante do anexo à Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de
dezembro, caso se trate de edifício de habitação
□ Termo de responsabilidade subscrito por pessoa
legalmente habilitada a ser autor(a) de projeto, caso o
requerente queira fazer uso da faculdade concedida pelo
n.º 3 do artigo 64.º do RJUE

2

Riscar o que não interessa.

3

Indicar o tipo de utilização autorizada.

4

Indicar o tipo de utilização pretendida.

□ Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente
habilitada a ser autor(a) de projeto, relativo à conformidade da
obra com o projeto acústico
□ Telas finais, quando aplicável
□ Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria
n.º 235/2013, de 24 de julho
□ Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente
habilitada a ser autor(a) de projeto, relativo à conformidade da
utilização prevista com as normas legais e regulamentares que
fixam os usos e utilizações admissíveis, bem como à idoneidade
do edifício ou sua fração autónoma para o fim pretendido
□ Certificado do Sistema de Certificação Energética
□ Termo de responsabilidade pela execução da ITED, nos termos
do disposto do nº 1 do artigo 81º do Decreto-Lei nº. 123/2009, de
21 de maio, na sua redação atual
□ Certificado de exploração da instalação elétrica emitido pela
Certiel
□ Declaração de inspeção das instalações de gás emitido pela
entidade inspetora
□ Declaração de conformidade de execução das instalações
de gás emitida e subscrita pela entidade instaladora
□ Certificado de conformidade das instalações
eletromecânicas (elevadores e afins)
□ Termo de responsabilidade pela instalação de
termoacumulador
□……………………………………………………………………………….
□……………………………………………………………………………….
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Pede deferimento,
Lousã, ............ de .......................................... 20 .....................

O/A Requerente ..........................................................................................................................................................

RESERVADO AOS SERVIÇOS
OBSERVAÇÕES: …………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O/A TRABALHADOR/A:……………………………………………………………….……. DATA: …………../…………../…………..
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