
 
 
 
 
 

V.S.F.F. 
Modelo OP-A20.04 

ENTRADA Nº  ________________  
DATA  ____ /____ / __________  
RUBRICA  __________________  
Nº FOLHAS  ________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES  
E EMISSÃO DO RESPECTIVO ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO 

PARA ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E SERVIÇOS 
 
  
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  ______________________________________________________________________  

tendo concluído em ___/___/______ as obras do prédio (ou parte do prédio) a que se refere a(s) licença(s) 
de obras concedida(s) por essa Câmara Municipal sob o nº(s) ___________________________________ , 

Prédio 
 Urbano  Misto  Rústico  Lote nº _______  

inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº ________________. Com a área de ____________ m2,  
sito em  ______________________________________________________________________________  

correspondente ao Art.º nº __________ da Secção _________ da freguesia de  _____________________  
 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº __________. 

• O técnico responsável pela direcção técnica da obra foi _______________________________, inscrito 
na2  ___________________________________________________ , sob o nº ___________________. 

• Os autores do projecto foram3 _________________________________________________________ 
 , inscritos na2  _____________________________________________________  sob o nº__________. 

Vem requerer a V. Exa, que seja concedida a autorização de utilização, a que se refere o nº 1 do Art.º 62º 
do DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação em vigor, e emitido o título de autorização de utilização, a 
que se refere o nº 1 do Art.º 76º do DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação em vigor, para o 
estabelecimento enquadrado no tipo identificado no anexo I, constituído por: 

• ____ unidade(s) de ocupação destinada(s) a _______________________________________, com a 
área de ____ m2 

• ____ unidade(s) de ocupação destinada(s) a _______________________________________, com a 
área de ____ m2 

                                                 
1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 Indicar a Câmara Municipal ou Associação Profissional em que se encontram inscritos 
3 Referir o nome do autor do projecto de arquitectura e dos projectos das especialidades 

GUIA Nº  ___________________  
DATA  ____ /____ / __________  
RUBRICA  __________________  



 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se 
encontram em condições de aceitação. 
 
_____/____/______ O Funcionário______________________ 

Resoluções

• ____ unidade(s) de ocupação destinada(s) a _______________________________________, com a 
área de ____ m2 

O terreno onde se encontra implantado o edifício tem a área de _______ m2 

Entidade exploradora: ___________________________________________________________________  
Nome do estabelecimento: _______________________________________________________________  

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

Contacto para vistoria 
Nome:  _______________________________________________________________________________ ,  
Residência/Sede: ______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
Código Postal ________-______ _______________________________ Telefone ___________________ , 
Endereço Electrónico  ___________________________________________________________________  

 

Pede Deferimento, 

Albufeira, _____ de _________________ de 20____ 
 

O Requerente 
 
 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos a apresentar: 

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

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 
 

 
____/____/______ O Requerente _______________________ 



 

IMPRESSO OP-A20.04 
ANEXO 

 
Comércio por grosso especializado de produtos alimentares 

 51311 - Estabelecimentos de comércio por grosso de fruta e produtos hortícolas, excepto batata; 
 53312 - Estabelecimentos de comércio por grosso de batata; 
 51320 - Estabelecimentos de comércio por grosso de salsicharia e outros produtos alimentares 

preparados à base de carne que não exijam condições de temperatura controlada nos termos da 
alínea c) do nº2 do Artigo 4º do Regulamento CE nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril; 

 51331 - Estabelecimentos de comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos; 
 51332 - Estabelecimentos de comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares; 
 51341 - Estabelecimentos de comércio por grosso de bebidas alcoólicas; 
 51342 - Estabelecimentos de comércio por grosso de bebidas não alcoólicas; 
 51361 - Estabelecimentos de comércio por grosso de açúcar; 
 51362 - Estabelecimentos de comércio por grosso de chocolate e de produtos de confeitaria; 
 51370 - Estabelecimentos de comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias; 
 51381 - Estabelecimentos de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos transformados, que 

não exijam condições de temperatura controlada nos termos da alínea c) do nº2 do Artigo 4º do 
Regulamento CE nº 853/2004 do Parlamento Euro-peu e do Conselho, de 29 de Abril; 

 51382 - Estabelecimentos de comércio por grosso de outros produtos alimentares, n. e. 
 
 
Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares 

 51390 - Estabelecimentos de comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e 
tabaco. 

 
 
Comércio a retalho especializado de produtos alimentares 

 52210 - Estabelecimentos de comércio a retalho de fruta e de produtos hortícolas; 
 52220 - Estabelecimentos de comércio a retalho de carne e de produtos à base de carne; 
 52230 - Estabelecimentos de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos; 
 52240 - Estabelecimentos de comércio a retalho de pão, produtos de pastelaria e confeitaria; 
 52250 - Estabelecimentos de comércio a retalho de bebidas; 
 52271 - Estabelecimentos de comércio a retalho de leite e de derivados; 
 52272 - Outros estabelecimentos especializados de comércio a retalho de produtos alimentares. 

 
 
Comércio a retalho não especializado de produtos alimentares 

 52111 - Supermercados e hipermercados; 
 52112 - Outros estabelecimentos não especializados de comércio a retalho com predominância de 

produtos alimentares, bebidas ou tabaco, n. e. 
 52120 - Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos 

alimentares, bebidas ou tabaco; 
 
 
Armazéns de produtos alimentares 

 63121 - Armazéns frigoríficos de géneros alimentícios, com excepção dos produtos de origem animal 
que exijam condições de temperatura controlada nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 4º do 
Regulamento CE nº853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril; 

 63122 - Armazéns não frigoríficos 



 

Comércio por grosso de produtos não alimentares 

 51532 - Estabelecimentos de comércio por grosso de tintas e vernizes para a construção; 
 51550 - Estabelecimentos de comércio por grosso de produtos químicos; 
 51700 - Estabelecimentos de comércio por grosso de animais de estimação. 

 
 
Comércio a retalho de produtos não alimentares 

 52462 - Estabelecimentos de comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares; 
 52486 - Estabelecimentos de comércio a retalho de fertilizantes fitossanitários para plantas e flores; 
 52488 - Estabelecimentos de comércio a retalho de alimentos para animais de estimação; 
 52488 - Estabelecimentos de comércio a retalho de animais de estimação; 
 52388 - Estabelecimentos de comércio a retalho de artigos de drogaria; 

 
 
Prestação de serviços 

 50200 - Oficinas de manutenção e reparação de veículos automóveis; 
 50402 - Oficinas de manutenção e reparação de motociclos; 
 85200 - Clínicas veterinárias; 
 93010 - Lavandarias e tinturarias; 
 93021 - Salões de cabeleireiro; 
 93022 - Institutos de beleza; 
 93050 - Colocação de piercings e tatuagens; 
 93042 - Ginásios (health clubs); 
 93042 - Centros de bronzeamento artificial; 
 93050 - Hotéis e outros estabelecimentos de prestação de cuidados a animais de estimação; 
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