AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

/ ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Reg. de entrada
Registo nº _________ / ___________
Data: ______ / ______ / ______
Livro: __________________

Registado por: _______________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:
Morada:
Freguesia:
Código Postal:

-

Concelho:

Tel./Tlm:

Email:
BI/CC:

Contribuinte nº:
Na Qualidade de:

Proprietário

Procurador

OBJETO DO PRÉDIO
Freguesia:

Prédio sito em:
Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Bispo

Área :

m2

Inscrito na Matriz Predial urbana/ rustica sob o nº:

Área :

m2

Processo nº

Licença de obras nº

sob nº:

Vem requerer a V. Exa., em face do nº5 do artigo 4º, Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro,
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro:
Autorização de utilização
Alteração de utilização
Tipo de utilização:
Habitação

Comercio

Serviços

______________________

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento
dos serviços do Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes diz respeito e solicitar
por escrito a sua atualização ou correção.
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FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS Anexo II Portaria 113/2015
Formato digital
CD
DVD contendo todas os elementos instrutórios (n.º1)
Peças escritas em formato “PDF” em formato A4
Peças desenhadas em formato
“dwf”
“dwg” ou
formato aberto no que respeita à implantação da operação
urbanistica
Índice que indique os documentos apresentados e estes devem ser paginados (n.º 3)
Peças desenhadas
com inclusão de legenda contendo: (n.º 4)
Nome do Requerente
Localização
Número do desenho
Escala
Especificação da Peça
Nome do autor do projeto
Cotagem quer nos desenhos com as cores convencionais, quer nos desenhos com a proposta
final; (n.º 7)
Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos datadas e assinadas pelo autor(res) do
projeto
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS ( nº 25 do Anexo I da Portaria nº 113/2015 de 22 de abril)
– Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a
faculdade de realização da operação (al. a) n.º 25);
–Termo de responsabilidade subscrita pelo diretor da obra ou
diretor de fiscalização da
obra, nos termos do n.º 1 do artigo 63.º do RJUE nos termos e para os efeitos do disposto nas
alíneas a) e b) do n.º 1.2 e 2.2 do anexo à Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de dezembro (al. b) n.º
25);
–Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos
responsáveis mencionados nas alíneas anteriores, emitida pela respetiva ordem profissional, nos
termos na alínea c) do n.º 1.2 e 2.2 do anexo à Portaria n.º 349 -C/2013 de 2 de dezembro (al. c)
n.º 25);
– 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 (al. d) n.º 25);
–Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios (al. e) n.º 25);
-Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto,
nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível aos técnicos
responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização e pela direção da obra,
caso o requerente queira fazer uso da faculdade concedida pelo n.º 3 do artigo 64.º do RJUE (al. f)
n.º 25);
- Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto,
nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível aos técnicos
responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, relativo à conformidade da obra com
o projeto acústico (al. g) n.º 25);
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– Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras (al. h) n.º
25);
– Telas finais, quando aplicável (al. i) n.º 25);
- Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho (al. j) n.º
25);
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
endereço eletrónico
Email:
Solicito o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
domicilio :
ASSINATURA
Vila do Bispo,

Pede Deferimento
de

de

_______________________________________________
VERIFICAÇÃO
Conferi e confirmo o recebimento dos documentos referidos no requerimento supra:
Em

/

/

O Funcionário __________________
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