PEDIDO DE DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE SIR
Registo de Entrada

Despacho

NIPG: ................................................
Data: .................................................
O Funcionário
............................................................

A1

Identificação do Requerente/Representante

01

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

02

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

03

Freguesia: ..................................................................................................................... 04 Código Postal: ...........................................................

05

NIF / NIPC: ......................................... 06 Nº de Identificação Civil: ........................................... 07 Validade: ............................................

08

Telefone: ............................................. 09 Telemóvel: ............................................. 10 Fax: ..............................................................................

11

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................
Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

12

Próprio

13

Gerente

Administrador

Procurador

Sócio-Gerente

Representante
Legal

Outro ..........................................................................
14

Os dados de identificação do requerente coincidem com os do titular:
Sim (Passe ao campo B)

A2

Não (Preencha o campo A2)

Identificação do Titular Os dados de identificação do requerente coincidem com os do titular:

01

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

02

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

03

Freguesia: ..................................................................................................................... 04 Código Postal: ...........................................................

05

NIF / NIPC: ......................................... 06 Nº de Identificação Civil: ........................................... 07 Validade: ............................................

08

Telefone: ............................................. 09 Telemóvel: ............................................. 10 Fax: ..............................................................................

11

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

12
13
14

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Pessoa Singular

Pessoa Coletiva

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial: ................... - ................... - ...................
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Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Odemira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Notificações
Mais consente que as notificações/comunicações do município lhe sejam feitas via:

01

Email

Telefone

Fax

Via Postal

Não obstante, as notificações/comunicações por via postal deverão ser enviadas para a seguinte morada:

02

Representante

Titular

Outra morada
Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................
Freguesia: .....................................................................................................................

C

Código Postal: ...........................................................

Pedido

Vem requerer a V.ª Ex.ª averbamento de declaração de compatibilidade, por inexistência de impacte relevante no
equilíbrio urbano e ambiental, em Alvará/Licença de Autorização de Utilização de:
Edifício n.º ............./....................
Fração autónoma n.º ............./....................
Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização, no caso de se tratar de prédio construído antes da entrada em
vigor do DL 38382, de 7 de Agosto de 1951.
Comércio, serviços ou armazenagem, para instalação de estabelecimento industrial, nos termos da alínea a) do
n.º 3 do artigo 18.º do SIR

01

Caraterização do estabelecimento a instalar:
Estabelecimento industrial referido na parte 2-B do anexo I ao SIR (Estabelecimentos industriais com potência
elétrica igual ou inferior a 99 kVA, potência térmica não superior a 4 × 106 kJ/h e n.º de trabalhadores não superior a 20.
Onde será exercida a título principal a atividade económica com a identificação da Subclasse (CAE rev.3) .................................
...................................................................................., designação da atividade.....................................................................................................
Habitação, para instalação de estabelecimento industrial nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 18.º do SIR

02

Caraterização do estabelecimento a instalar:
Estabelecimento referido na parte 2-A do anexo I ao SIR (Estabelecimentos industriais com potência elétrica não superior
a 41,4 kVA e potência térmica não superior a 4 × 105 kJ/h, onde será exercida, a
título individual
microempresa até cinco trabalhadores
a atividade económica com a identificação da Subclasse (CAE rev.3) ......................................................................................................
...................................................................................., com o limite anual de produção de ...............................................................................

D

PEDIDO DE DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE SIR

Descrição sumária da atividade produtiva:

Localização
Local: ................................................
Freguesia: ................................................
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Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Odemira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
Município de Odemira, Praça da República 7630-139 Odemira | tel: 283 320 900 | fax: 283 327 323 | geral@cm-odemira.pt | www.cm-odemira.pt

B

Antecedentes
Não existem antecedentes processuais no Município de Odemira para o local em questão

F

Pedido de informação prévia – registo

....................................... Processo n.º .........................................

Alvará de loteamento

....................................... Processo n.º .........................................

Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Construção

....................................... Processo n.º .........................................

Autorização de utilização

....................................... Processo n.º .........................................

Certidão de dispensa de Alvará de Autorização de Utilização

....................................... Processo n.º .........................................

Outros

....................................... Processo n.º .........................................

Lista de Elementos Instrutórios
Documentos a entregar:
Cópia do documento de identificação do requerente/representante
Cópia do documento de identificação do titular (pessoa singular)
Documento comprovativo da atribuição dos poderes necessários para agir em representação do titular (caso aplicável)
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de utilização do
edifício/fração para o fim pretendido (caso não seja o titular do Alvará de Autorização de Utilização)
Caderneta Predial
Documento Comprovativo da Potência Elétrica Contratada
Cópia da Declaração de Início/Alteração de Atividade
Outro ............................................................................
Outro ............................................................................

Elementos a comunicar:
Indicação do n.º de trabalhadores ............................................................................
Indicação da potência térmica instalada ............................................................................

G

Pede Deferimento

O Requerente: ............................................................................................................................................

01

02 Data: ............................................

H

A Preencher pelos Serviços
A assinatura do requerente foi confirmada pela exibição do documento de identificação civil

N.º do documento: ............................................................. Data de validade: ............................................
O pedido está instruído com os elementos supra indicados pelo requerente.
Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o requerente do provável pedido de
aperfeiçoamento. Contudo, por sua insistência, foi aceite.
OBSERVAÇÕES

O Colaborador do atendimento: ...............................................................................................................
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Data: ............................................
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Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Odemira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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