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Auto de embargo e suspensão de obras particulares  

 Nº #/2014  

-----------Aos ________ dias do mês de ____________ do ano __________, pelas _______ horas, no __________(Local), 

deste Município de Arganil, onde eu, ___________________, Fiscal Municipal Especialista, funcionário desta Câmara 

Municipal, me desloquei e procedi em cumprimento do despacho do Ex.mo Sr. ____________(Presidente  ou Vice-

Presidente) da Câmara Municipal de Arganil, exarado na INF/_____/_____/_____ (informação), procedi ao embargo das 

obras de alteração que o Sr. ______________________, com residência conhecida na ________________________ 

(morada), estava a levar a efeito sem a respectiva licença, no imóvel localizado no referido lugar, inscrito na matriz predial 

urbana da _________________________(Freguesia) sob o artigo matricial _______, pelo que ao abrigo da alínea a do n.º 1 

do artigo 102.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, e ulteriores alterações, foi decretado e lavrado este auto de embargo composto 

por uma página duas fotografias da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Nos termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis e para que se possam comprovar futuras alterações, 

declara-se que o estado actual dos trabalhos é o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------

------------ (descrição dos trabalhos)------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Mais se consigna que a suspensão dos trabalhos e o embargo foram notificados na pessoa de 

__________________________( pessoa notificada), com residência na morada acima mencionada, na qualidade de dono da 

obra, a quem dei conhecimento do teor do disposto na alínea h) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 98.º, nos artigos 102.º e 103.º 

todos do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. n.º 177/01, de 4/6 e no artigo 348.º do Código Penal. --------------------- 

 ----------Foi testemunha, que presenciou o que antes se relata, o Sr. ________________,( funcionário municipal), residente 

em (morada). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Para os devidos efeitos legais, ao abrigo e nos termos do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, e nos artigos 102.º e 103.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado 

pelo D.L. n.º 177/01, de 4/6, com observância das formalidades previstas nestes preceitos, procedi a este embargo e lavrei o 

presente auto, que vai ser assinado pela testemunha e por mim, ,( nome do fiscal) que também o subscrevo. ---------------------- 

 O Embargado: Não se encontrava no local   

 O Embargante:  __________________________________________________________________________________    

 A testemunha:   __________________________________________________________________________________ 
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