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AUTORIZAÇÃO de UTILIZAÇÃO  
Precedida de obras sujeitas a controlo prévio 

(nos termos do n.º 5 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 62.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12,  

na atual redação) 
 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome________________________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º _____________________, BI/CC n.º ___________________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo Comercial 

_________________________ com validade de _______/______/________, estado civil ___________________, residente/sede em 

______________________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-____ __,_  ______________________, Telefone ___________________, Telemóvel _____________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de 
proprietário arrendatário superficiário mandatário outro (indicar qual) 

______________________________________________________, do prédio fração estabelecimento de comércio serviços 

indústria sito em ______________________________________________________________, inscrito na matriz predial sob o artigo 

_____________, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º _____________________________________, freguesia de 

___________________________________, do Município de Santiago do Cacém, em conformidade com o Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, a  autorização de utilização, para efeitos de (designar a utilização pretendida) 

_______________________________________________________________________________________________________________.  

O prédio fração estabelecimento comercial escritórios indústria foi construído em ____________________________ sob o  

 Alvará de licença de construção  Alvará de autorização de construção ou  Comunicação prévia de construção 

n.º________________ de _____/____/____, e possui (se for o caso) o alvará de autorização de utilização n.º __________________ de 

_____/_____/____, titulado por _________________________________________________________________, com o processo n.º 

__________/______, titulado por _________________________________________________________________.   Para o efeito junta a 

documentação indicada no n.º 25 Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22/04, descrita na lista de documentos instrutórios anexa. 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20  ______ 

O Requerente, _________________________________________________________________ 
 
(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________no valor de ______________________ em _____/_____/____ 

 Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –  
 269 829 425/269 829 461 ou através endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt 
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EMISSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO  

--FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  
                                nn..ºº  2255  ddoo  AAnneexxoo  II  ddaa    Portaria n.º 113/2015, de 22/04, precedida de obras sujeitas a controlo prévio  

 

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

(B) 

 Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da 
operação ou da atribuição de poderes necessários para agir em sua representação 

 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial (com todas as descrições e inscrições em vigor – validade 6 meses) ou 
código de acesso à certidão permanente n.º _________________________________;  
Em caso de prédios omissos a respetiva certidão negativa de registo predial acompanhada da caderneta predial onde 
constem os artigos matriciais   

 

 Telas Finais suporte papel e digital, PDF peças escritas e DWF peças desenhadas 
Termo de responsabilidade e comprovativo de seguro de responsabilidade civil  nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional  

 

 Termo de responsabilidade pela conclusão da obra subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização da 
obra nos termos do n.º1 do artigo 63.º do RJUE e em conformidade com o modelo anexo III,  ponto III – da Portaria  
113/2015 de 22/04 
Comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07
 Declaração da ordem profissional

 

 Termo de responsabilidade subscrito técnico legalmente habilitado a ser autor de projeto, em caso de uso da 
faculdade prevista no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE e em conformidade com o modelo anexo III, ponto III (2.ª parte) da 
Portaria 113/2015 de 22/04 
Declaração subscrita pelo autor do projeto e pelo diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra de que as 
certificações, aprovações e pareceres externos foram obtidos 
Comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07
 Declaração da ordem profissional 

 

 Térmico -Edifícios de habitação(*) 

Certificado SCE, emitido por Perito Qualificado  

Termo de responsabilidade pela conclusão da obra subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização da 

obra termos alínea a) e b) do n.º 1.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013 de 02/12 

Ficha resumo n.º 2, modelo publicado na Portaria n.º 349-C/2013 de 02/12 

 Declaração da ordem profissional  

 

 Térmico -Edifícios de comércio e serviços(*) 

Certificado SCE, emitido por Perito Qualificado  

Termo de responsabilidade pela conclusão da obra subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização da 

obra termos alínea a) e b) do n.º 2.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013 de 02/12 
Declaração da ordem profissional  

 

 Acústico(*) 
Termo de responsabilidade subscrito técnico legalmente habilitado a ser autor de projeto relativo à conformidade 
da obra executada com o projeto acústico  
Comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07
 Declaração da ordem profissional 

 

 Cópia ou identificação do título da operação urbanística referente às obras realizadas    

 Livro de obra (devidamente encerrado) nos termos do n.ºs 16 e 17 da Portaria 1268/2008 de 06/11  

 Ficha com os elementos estatísticos previstos na Portaria 235/2013 de 24/07 (Modelo Q4 ou Modelo Q6)  

 Outros (identificar)   

(*)   –  Apresentar caso não exerça a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE 
(A) – A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B) – A preencher pelos serviços 

3. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário ______________________________________________________________________, Data _______ / ______ /______, 

O Requerente __________________________________________________________________________________________________ 

 


