Vistoria para Confirmação de Autorização de
Utilização para Efeitos de Arrendamento/Venda

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Tabuaço
Nome______________________________________________________________________________ contribuinte
fiscal n.º ___________________, portador do Bilhete de Identidade n.º __________________, emitido em
_____/_____/______ pelo Arquivo de Identificação de __________________________ / Cartão de Cidadão com
validade _____/_____/______*, residente em ________________________________________________________
código postal _______-______, freguesia de __________________________________ telefone/telemóvel n.º
__________________/________________, correio electrónico __________________________________________,
na qualidade de __________________________1, do imóvel a seguir identificado, vem requerer a V.ª Ex.ª se digne
mandar proceder a vistoria e conceder autorização de utilização, para efeitos de arrendamento/venda.
O ______________________________2 situado em _________________________________________________,
código postal _______-______, Freguesia de ________________________, com ________ fogos, _______
destina-se a ______________________________ e foi construído em ______________ sob o Alvará de
Licença/Autorização * de Utilização * n.º ______________ de ______/______/______, processo n.º
________/______, titulado por ___________________________________________________________________.

Para o efeito junta a documentação indicada no verso.
Pede deferimento,
Tabuaço, ______ de _________________ de ________
O (s) requerente (s)
______________________________________________
*Riscar o que não interessar.
1 Proprietário/Usufrutuário/Locatário/Mandatário/ Titular do direito de uso e habitação/outros (indicar quais).
2Prédio/andar/fracção de habitação/estabelecimento comercial/escritórios/indústria.

Conferi Documentos (Assinatura legível).
________________________________________________
Categoria: _______________________________________
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Vistoria para Confirmação de Autorização de
Utilização para Efeitos de Arrendamento/Venda

1. Documentos a apresentar:
1.1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de
realização da operação
1.2. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos.
1.3. Certificado de conformidade relativo ao regime jurídico sobre poluição sonora (Se aplicável).
1.4 Plano de emergência e organização de segurança, relativo ao risco de incêndio, no caso de
estabelecimentos comerciais.
1.5. Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à operação
urbanística a realizar
1.6. Dados que permitam localizar o processo de autorização ou licenciamento, arquivado na Câmara
Municipal: ano de construção do edifício, titular do processo, números dos alvarás de licença ou autorização de
construção, número do processo.
1.7. Cópia do alvará de licença ou autorização de utilização anterior, quando exista
1.8. No caso de não existir processo de licenciamento:
a)

Se o edifício se situar no perímetro urbano da vila de Tabuaço, deve ser apresentado comprovativo em
como foi construído antes de 7 de Agosto de 1951;
b) Se o edifício se situar no perímetro urbano da Vila de Tabuaço, deverá ser apresentado comprovativo em
como foi construído antes de _____/_____/_____;
__________________________________________________________________________________________
Número de exemplares: 1
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