ENTRADA Nº _______________
DATA ____ /____ / _________
RUBRICA _________________
Nº FOLHAS ________________

PROCº Nº __________/______

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
E EMISSÃO DO RESPECTIVO ALVARÁ

Exmo. Senhor,
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira

Requerente
_____________________________________________________________________________________
portador do BI ____________, NIF ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________
Residência/Sede _______________________________________________________________________
Código Postal ________-______ ___________________________________________________________
Endereço Electrónico ____________________________________________________________________
na qualidade de

1

_______________________________________________________________________

vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do disposto no nº 2 do Art.º 62º do DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na
redacção em vigor, autorização para alterar o uso fixado no Alvará de Licença nº __________ emitido em
2

____/____/________, para utilização do prédio abaixo descrito para fins de ________________________
e emissão do respectivo alvará em relação:
ao prédio abaixo descrito
à fracção ___ localizada no piso ___ a qual é utilizada como _____________________________ ,
3

a fim de que o(a) mesmo(a) venha a possuir a seguinte utilização ________________________________
Para alteração ao uso do prédio / fracção não será necessário realizar obras sujeitas a licença ou
autorização, nem apresentar projecto de instalação de estabelecimento nos termos da legislação específica.

Prédio
Urbano

Misto

Rústico

Lote nº _______
2

inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº ________________. Com a área de ____________ m ,
sito em ________________________________________________________________________________
correspondente ao Art.º nº __________ da Secção _________ da freguesia de ______________________
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº __________.
Pede Deferimento,
Albufeira, _____ de _________________ de 20___
O Requerente
__________________________________________

1

Indicar a qualidade em que apresenta o pedido
Uso constante no alvará de licença de utilização anterior
3
Mencionar o novo uso pretendido
2

V.S.F.F.
Modelo OP-A02.03

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal.

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se
encontram em condições de aceitação.

____/____/______ O Requerente _______________________

_____/____/______ O Funcionário______________________

A data em que se irá efectuar a vistoria solicitada deverá ser comunicada para:

Contacto para vistoria
Nome: _______________________________________________________________________________
Residência/Sede: _______________________________________________________________________
Telefone / Telemóvel ____________ / ____________
Código Postal ________-______ __________________________________________________________
Endereço Electrónico ____________________________________________________________________

Resoluções

Elementos a apresentar:
- Os referidos na Portaria nº 232/08 de 11.03.2008, publicada no D.R. nº 50, Iª Série

Submeter

Imprimir

