Registo de entrada
Nº__________Liv.º______
Proc.º N.º__________
Em ___/___/___
O Func.º______________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde
Licença

STA – Modelo 12

Autorização de Utilização

Identificação do
Munícipe

Nome:
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

Estado Civil:

Telefone:

E-Mail:

Fax:

Nº B.I.:

Arq. Identificação:

Data de Emissão:

/

/

Nº Contribuinte:

Na qualidade de (a) _______________, do prédio urbano situado n__ (b) ____________________
____________________ na localidade de _______________________________________, freguesia de
_________________________________, descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º _________,
da freguesia de _____________________________(Livro ___________, fls.________), e inscrito na matriz
predial
sob
o
artigo
_____________,
o
qual
confrontando
de
norte
com
_______________________________, do sul com ______________________________, do nascente
__________________________________ e do poente _______________________________________.
Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 4.º e 62.º do Decreto-Lei n.º
555/99 de 16 de Dezembro, na actual redacção a
de utilização em relação às partes
Licença

Objecto do Requerimento

Autorização

do prédio acima identificado que a seguir se assinalam com x em virtude de já ter concluído as obras de:
CONSTRUÇÃO;
RENOVAÇÃO;
AMPLIAÇÃO;
____________________________, as
quais foram executadas a coberto do alvará n.º _________/_____, emitido em ____/____/_____,
respeitando-lhe o processo n.º ___________/______, apresentado em nome de ____________________
___________________________________________.
As partes do prédio para que se requer a
são as que no quadro que se segue
Licença
Autorização

assinalam com x, que correspondem às que foram objecto de obras:
FINALIDADES

(c)

S/Cv

Cave

R/C

1.ºA

2.ºA

3.ºA

4.ºA

5.A

6.ºA

7.ºA

Logradouro

Anexos

Habitação
Escritório ∆
Profissão Liberal ∆
Loja Comércio ∆
Armazém ∆
Garagem
Arrumos
(d)
Outros fins

As chaves das partes a vistoriar, na hipótese de haver lugar a vistoria encontram-se em (e) _______
____________________________________, das ______ às ______ horas dos dias __________________.
Dado que ________ (f) junta a declaração do técnico responsável pela direcção técnica da obra
comprovativa da conformidade da obra concluída com o projecto aprovado com os condicionamentos do
licenciamento e com o uso previsto na licença de construção ________ (f) requer a respectiva vistoria.
Em virtude de ________ (f) pretender, desde já, que o prédio fique sujeito ao regime de propriedade
horizontal ________ (f) junta anexo com os elementos necessários à constituição, pelo que ________ (f)
requer a respectiva certidão.

Objecto do Requerimento

O prédio a que respeita o presente pedido foi projectado por ___________________________
______________________, residente em ________________________________________________
_______________________, tendo sido o responsável técnico pela execução das obras ___________
_______________________, residente em _______________________________________________
_______________________.
(g)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pede deferimento
O requerente
___________________________

Castro Verde, ___ de __________ de ______
(a)

Conforme os casos, “proprietário”, “mandatário”, etc.

(b)

No largo, rua, etc.

∆ Especificar melhor a utilização a dar em observações no final do quadro.
ser procuradas.

(f)

(d)

Inutilizar o espaço ou escrever “não”, conforme os casos.

(g)

(c)

Na coluna de cada piso, escrever o número de unidades.

Especificar em observações.

(e)

Indicar o local onde podem

Espaço destinado a quaisquer outros elementos.

Conferi a assinatura pelo B.I. n.º __________________ de ____/____/_____. O Func.º ____________________

Espaço reservado a informações e despachos dos serviços

Paga a taxa da vistoria € _____._____,_____, pela guia n.º _________ em ____/____/_____. O Func.º _______

