
 

   

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 

REQUERENTE 

Nome/Firma _________________________________________________________________,  - contribuinte 

fiscal;  - pessoa coletiva n.º , residente/com sede _________________ 

__________________________________________________________, em ____________________________, 

código postal -  ________________________________, telefone _______________, 

na qualidade de  - proprietário;  - comproprietário;  - usufrutuário;  - ____________________; do 

prédio sito _________________________________________________________________________________, 

em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.  

 

OBJETO DO PEDIDO 

O(A) Requerente acima identificado(a) vem,  - ao abrigo do n.
o

 1 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na sua atual redação, dado que as respetivas obras já se encontram concluídas e em 

conformidade com os preceitos legais aplicáveis, como se certifica no(s) termo(s) de responsabilidade 

anexo(s);  - ao abrigo do n.
o

 2 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual 

redação, requerer a V.Ex.ª: 

1 -  Autorização de utilização destinada a _____________________________________________________. 

2 -  Autorização para alterar o uso de ______________________________ 
(indicar uso constante do alvará de utilização anterior)

, 

fixado no alvará de utilização n.º ____/____, emitido em ____/____/____, para que venha a possuir a 

seguinte utilização: __________________________________________________________________________. 

 

ASSINATURA 

Pede deferimento, 

_____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) Requerente 

____________________________________ 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. __________________ 

 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As taxas devidas pela apreciação do pedido, conforme códigos 8.14 e 8.15 do Regulamento Geral de Taxas 

Municipais, foram pagas por fatura n.º __________, de ____/____/20____.          O(A) Func. ______________ 
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REGISTO DE ENTRADA 

 

N.º _______     Proc. ______________ 

 

Em _____/_____/20_____ 

 

O(A) Func. ______________________ 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO / ALTERAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO(S) OU SUAS FRAÇÕES 

 



PARECER TÉCNICO 

1 –  Visto o processo de obras n.º _______________ e o(s) respetivo(s) termo(s) de responsabilidade, 

subscrito(s) pelo diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra, pode ser concedido o respetivo alvará; 

2 –  Analisado o processo, há indícios de existirem fundamentos para determinar a realização de vistoria 

específica com base no n.º 2 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual 

redação, pelo que, deve ser determinada a realização da dita vistoria. 

3 –  ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

Alcácer do Sal, _____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) _____________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

DESPACHO 

1 –  DEFIRO a pretensão, conforme parecer técnico que antecede. 

2 –  Realize-se a vistoria. 

3 –  ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

Alcácer do Sal, _____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) _____________________ 

______________________________ 
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