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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES                                                                                               
 

        Ex.mo Senhor: 

                                                        Presidente da Câmara Municipal de Seia 

Requerente (nome) _________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) nº ________________, residente em (Rua/Avª) 

__________________________________________________________________________ 

(nº/lote) ____, (andar) ____,(localidade) _______________, (cód.postal)_________-______, 

Freguesia de ____________________________, Concelho de _________________, com o 

telefone n.º ________________, portador do BI/CU n.º _______________________datado 

de _____/______/_______, emitido pelo Arquivo de Identificação de ___________________, 

na qualidade de: _________________requer a V. Ex.a, em conformidade com o preceituado 

no n.º 1, do Artigo 63º e n.º1 do Artigo 66º, do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com redacção em vigor e com a Portaria de desenvolvimento do diploma que precede, vem 

deste modo requerer a V. Ex.a se digne emitir Autorização de Utilização ao Edifício ou 

fração(ões) de Edifício descrito na Conservatória do Registo Predial de Seia sob o n.º 

_________________ inscrito na matriz com o artigo _________sito na (Rua, Avª) 

___________________________________________________________(n.º/lote)______ 

(localidade)__________ (cód.postal) _____- _____,Freguesia de ______________Concelho 

de Seia, o qual confronta de Norte com __________________________________________ 

de Sul com ________________________________________________________________ 

de nascente com __________________________________________________________ e 

de poente com______________________________________________________________: 

 - Cuja obra foi sujeita a licenciamento com projecto aprovado por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de ____/____/____ e transmitido ao requerente pelo ofício 

n.º____________________ de____/____/____,  a coberto da Licença de construção n.º 

___________ de ____/____/____, relativo a _____________________________________ 

                Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: ________/________/______  
 Registado sob o n.º:   _________________ 

O Trabalhador, 
_______________________ 

Despacho: 
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(tipo de Construção), n.º de fogos _______, destinados a  ________________________(tipo 

de utilização). 

 - Cuja obra foi sujeita a comunicação prévia apresentada em_____/_____/_____, 

admitida em ___/_____/_____ e com as taxas liquidadas em _____/_____/_______ , relativo 

a ___________________(tipo de Construção) n.º de fogos _________________, destinados 

a  ______________________(tipo de utilização); 

 - Em relação à fração (concretize com, piso, andar etc.) __________________________ 

constante do processo n.º __________/____cuja obra foi sujeita a licenciamento/  

comunicação  prévia  aprovado/admitida em ____/____/____ e transmitido ao requerente 

pelo ofício n.º____________________ de ____/____/____e Licença de construção n.º 

___________de ___/____/____, apresentado em nome de________________________ 

_________________________________________________. 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Anexo: Elementos constantes no Artigo 15º da Portaria N.º 232/2008, de 11 de Março. 

 

 

Pede Deferimento, 

 

Seia, _____ de ______________ de 20___ 

 

O Requerente, 

 

................................................. 
 


