
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

AUTORIZAÇÃO/ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
(Artigos 62º e 64º do D.L. 555/99 de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações)

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Contribuinte nº ,  portador do C.C. Nº  Válido até 

,  com  morada/sede  em

Freguesia de  ,  Concelho de  

Código Postal   ,  Telefone  

Telemóvel  ,  E-mail   na  qualidade  de

.
____________________________________________________________________________

         PRETENSÃO

Vem requerer a v. Exa., nos termos do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na sua atual redação: 

Autorização de utilização, para o prédio a seguir identificado 

Alteração de utilização, para o prédio a seguir identificado:

No(s)  prédio(s)  sito(s)  no(a)  Rua/Lugar  ,  Freguesia  de

 descrito(s)  na Conservatória  do Registo  Predial,  sob  o(s)

nº(s)  e inscrito(s) na matriz sob o(s) artigo(s) nº(s)  

Processo nº a que corresponde o alvará de licença/comunicação prévia nº 

Pede deferimento,                                                                   O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )
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Certidão  da  descrição  e  de  todas  as  inscrições  em vigor  emitida  pela  conservatória  do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;

Cópia do título da operação urbanística nos termos da alínea h) do n.º25 da Portaria 113/15 de 22/4
ou Autorização de utilização anterior (quando aplicável)

Declaração do modelo 1 do IMI ou caderneta predial atualizada.

Ficha Estatística preenchida com os dados referentes à operação urbanística (U. Edificações) Q4.

Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra, nos
termos do  disposto  no  artigo  63º  do  D.L.555/9,  de  16  de  dezembro,  com a  redação conferida  pela
legislação subsequente, e na Portaria 113/2015, 22 abril anexo III.

Livro de Obra devidamente preenchido e encerrado.

Telas finais do projeto de arquitetura, quando aplicável1

Um exemplar  com a  indicação  das  alterações  realizadas  com as  cores  convencionais  (cor
vermelha  para  os  elementos  construídos,  cor  amarela  para  elementos  demolidos,  cor  preta  para
elementos conservados)².

Um exemplar sem diferenciação de cores, correspondentes à obra final³.

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arquitetura³.

Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto,
nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis
pela elaboração e subscrição de projetos,  relativo à conformidade da obra com o  projeto acústico,
acompanhado  de  certidão  comprovativa  da  validade  da  inscrição  do  técnico  subscritor  do  termo  de
responsabilidade em associação pública de natureza profissional.

Declaração de conformidade da execução ou termo de responsabilidade pela execução, subscritos por
Entidade Instaladora de Instalações Elétricas de Serviço Particular ou técnico responsável pela execução
a título  individual,  acompanhado de prova da inscrição em associação pública profissional  válida,  ou
cartão emitido pela Direção Geral de Energia e Geologia ou, cópia do certificado de exploração emitido
pela associação inspetora das instalações elétricas (CERTIEL), previsto no artigo 4º do DL 272/92, de 3
de dezembro.

Certificado de cumprimento da instalação da infra-estrutura de telecomunicações (ITED).

Cópia do certificado de inspeção emitido pela entidade inspetora da rede de gás , previsto no n.º
12º do DL 521/99, de 10 de dezembro.

Certificado SCE – Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (aprovado pelo DL 118/2013, de
20 de agosto) – emitido por Perito Qualificado. Nos casos de edifícios de habitação o certificado deve ser
acompanhado de ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com
o modelo Ficha n.º 2 constante da Portaria 349- C/2013, de 2 de dezembro.

Declaração nos termos da alínea c) do n.º 25 da Portaria 113/15 de 22/4.

Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra ou diretor de fiscalização  de obra, no
qual seja declarado que se encontram cumpridas as condições de SCIE (Segurança Contra Incêndio em
Edifícios), previsto no n.º 1 do artigo 18º do DL 220/2008, de 12 de novembro.
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Declaração de conformidade dos ascensores instalados, emitida pelo Organismo Notificado.

Documento comprovativo da ligação ao coletor  de saneamento e rede de águas ou da sua
ausência.  No  caso  da  sua  ausência  apresentar  comprovativo  da  celebração  do  contrato  de
prestação de serviços de gestão de resíduos, com a Entidade Gestora (Município de Baião)

Outros elementos que o requerente pretenda entregar

No  caso  de  tratar  de  um pedido  de  alteração  de  utilização  deve  ainda  ser  instruído  com os
seguintes elementos:

Planta de localização à escala 1:10 000 e 1:2000 , assinalando devidamente os limites da área objeto
da operação.

Extrato das plantas de ordenamento ou zonamento e das respetivas plantas de condicionantes, dos
planos municipais de ordenamento do território, com a indicação precisa do local objeto da pretensão.

____________________________________________________________________________
     NOTAS

1As telas finais do projeto de arquitetura não poderão contemplar alterações ao projeto aprovado correspondentes a obras sujeitas

a controlo prévio, pelo que caso tenham sido realizadas alterações correspondentes a obras sujeitas a controlo prévio, deverá ser

instruído  pedido  de  licenciamento  ou  comunicação  prévia  de  obras  de  alteração  em  conformidade  com a  norma  respetiva,

previamente ao pedido de autorização de utilização.

² Caso tenham sido realizadas alterações durante a execução da obra, em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 83º do

D.L. 555/99, de 16 de dezembro, com a redação conferida pela legislação subsequente, mas que não correspondam a obras que

estivessem sujeitas a controlo prévio

3 No caso de haver telas finais 

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)
O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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