
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) proprietário, procurador ou representante  2) riscar o que não interessa 3) assinatura do proprietário, procurador ou representante
conforme BI; 4) Indicar o local onde podem ser procuradas.  5 ) Na coluna de cada piso escrever o número de unidades. 6)
Especificar em Observações 7) Inutilizar o espaço ou escrever "não", conforme os casos 8) Espaço destinado a quaisquer outros
elementos, nomeadamente a menção dos documentos que apresenta, no caso de alteração do uso, conforme artigo 30.º.  9)
Especificar melhor a utilização a dar em observações no final do quadro.

OBJETO DO PEDIDO

Vem requerer a V.Ex.ª.,  para o prédio urbano situado em

freguesia , concelho de Monchique, descrito na conservatória do registo predial sob o n.º

inscrito na matriz predial urbana/rústica (2) sob o art.º n.º  com a área de m2

Confrontações:
Norte    Nascente

Sul    Poente

As partes do prédio para que se requerer a autorização são as que no quadro que se segue se assinalam, que correspondem às

que foram objeto de obras:

ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 4.º, 62.º e do n.º 1 / n.º 2 (2) do artigo 63.º do RJUE, a Autorização de utilização

em relação às partes do prédio acima identificado que a seguir se assinalam, em virtude de já ter concluído as obras de:

         - CONSTRUÇÃO;        - RENOVAÇÃO;      - AMPLIAÇÃO;       -

 as quais foram executadas a coberto do(a) alvará / comunicação prévia (2) n.º                                , emitido / admitida (2)

em                                 , respeitando-lhe o processo n.º                                , apresentado em nome de/ /
/

/

 AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
 AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.U  / / /

FINALIDADES (5) S/Cv Cave R/C 1.ºA 2.ºA 3.ºA 4.ºA 5.ºA 6.ºA 7.ºA Lagradouro Anexos

Habitação
Escritório (9)

Profissão liberal (9)

Loja Comércio (9)

Armazém (9)

Garagem

Arrumos
Outros fins (6)

Obs.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome Estado

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (2)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (2) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

na qualidade de (1), conforme documento comprovativo que anexa.

Profissão



2-  -

As chaves das partes a vistoriar, na hipótese de haver lugar a vistoria encontra-se em (4)

das                     às                     horas dos dias                                                                                                                                       .

Dado que (7)              junta a declaração do técnico responsável pela direção técnica da obra concluída com o projeto aprovado com

condicionalismos do(a) licenciamento / comunicação prévia (2) e com o uso previsto na licença de construção / comunicação prévia

(2)             (7)  requer a respetiva vistoria.

Em virtude de (7)              pretender, desde já, que o prédio fique sujeito ao regime de propriedade horizontal (7)              junta anexo

com os elementos necessários à constituição, pelo que (7)              requer a respetiva certidão.

O prédio a que respeita o presente pedido foi projetado por                                                                                                                  ,

residente em                                                                                                                                                                                              ,

tendo sido responsável técnico pela execução das obras                                                                                                                        ,

residente em                                                                                                                                                                                              .

(8)

OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Em / /
O Presidente,

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

Pede deferimento Requerente (3)

Monchique,  /  /

 Apresenta os seguintes elementos de acordo com o ponto n.º 25 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril:
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As chaves das partes a vistoriar, na hipótese de haver lugar a vistoria encontra-se em (4)
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tendo sido responsável técnico pela execução das obras                                                                                                                        ,
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Verifiquei os elementos apresentados.
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As taxas devidas pela apresentação do presente 
pedido foram pagas pela guia  
/
/
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