AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E
EMISSÃO DE ALVARÁ

PO.05-IM.12.02

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arganil

_________deferido

Registo nº____________

Realize-se a vistoria

Data___/________/____

Data___/________/____
O Presidente da Câmara
Municipal
______________________

O Funcionário___________

Processo nº:

_______/_________

Requerente:
Nome:
Morada:
Freguesia:
NIF:
Email:
Na Qualidade de

Código Postal:
Localidade:

Telemóvel:
Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

-

Outro

Pretensão:
Em conformidade com o estabelecido no artigo 62º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações
(RJUE), e nº25 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, vem requerer a V. Exa. a autorização de utilização para:

Morada:

Localidade:

Freguesia:
Fração
Após o deferimento do pedido de autorização de utilização, e em conformidade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 76º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações (RJUE), solicita ainda a emissão do respetivo alvará

Documentos Instrutórios: apresentar em duplicado
Documento comprovativo da qualidade de Titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do
pedido;
Certidão da Descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatoria do Registo Predial referente ao
prédio ou predios abrangidos;
Termo de responsabilidade subscrita pelo diretor da obra ou do diretor de fiscalização da obra, nos termos do n.º 1 do
artigo 63.º do RJUE e, ainda, nos termos e para os efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1.2 e 2.2 do anexo à
Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de dezembro;
Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis mencionados nas
alíneas anteriores, emitida pela respetiva ordem profissional, nos termos na alínea c) do n.º 1.2 e 2.2 do anexo à
Portaria n.º 349 -C/2013 de 2 de dezembro;
Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com o modelo ficha 2, constante do
anexo à Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de dezembro, caso se trate de edifício de habitação;
Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios;
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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, pela fiscalização e pela direção da obra, caso o requerente queira fazer uso da faculdade concedida pelo n.º
3 do artigo 64.º do RJUE;
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;
Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras;
Telas finais;
Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras;
Ficha dos elementos estatisticos devidamente preenchida com os dados referentes à operação urbanistica;
Certificado de inspecção emitido pela entidade inspectora da rede de gás, ( previsto no nº 12 do Decreto-Lei nº
521/99 de 10 de Dezembro);
Declaração de Inspeção de instalações electricas de serviço particular ( Previsto no artigo 11º do Decreto-Lei nº
96/2017);

Pede deferimento:
Assinatura:

Data:

___/___/______

O funcionário de Atendimento:

Data:

___/___/______

O Município de Arganil cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e tratamento dos mesmos. Os
dados recolhidos destinam-se exclusivamente à tramitação do presente pedido. Para mais informações contate dpo@cm-arganil.pt

Assinatura
__________________________________________________________________________ Data: ____________________
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