EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Válido até

-

-

Outro

PEDIDO
Em conformidade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 62º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual
(RJUE), vem requerer a V. Exa. a autorização de utilização para:
Prédio

Fração(ões)

Local

Nº

Freguesia / União
Utilização pretendida

Habitação

Comércio

Serviços

Indústria/ Armazém

Outra

Código da Certidão Predial Permanente
Após o deferimento do pedido de autorização de utilização, e em conformidade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 76º do RJUE,
solicita ainda a emissão do respetivo alvará.
ANTECEDENTES
Licença/Autorização/Comunicação Prévia n.º

DAU.2019.R1

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e n.º 25 da parte
V do anexo I e anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, no RJUE, em lei especial ou em PMOT. Assinale com uma cruz
(X) os documentos que junta ao processo.
1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do
pedido:
1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão
permanente do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva
certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.
1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da
operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte
diretamente do ponto anterior.
1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva.
2. Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização fornecida pela câmara
municipal ou planta de localização à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação
urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município.
3. Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala de
1:200, ou de 1:500 no caso de loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço
público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes,
tampas, sinalização e mobiliário urbano).
4. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, indicando a construção e
as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações.
5. Memória descritiva contendo os elementos descritos no n.º 5 do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril.
6. Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direção técnica da obra ou direção de
fiscalização da obra, nos termos do disposto no artigo 63.º do RJUE, e parte III do Anexo III da Portaria n.º 113/2015 de 22 de
abril, acompanhado da respetiva prova de inscrição do técnico responsável pela direção técnica da obra/direção de
fiscalização da obra em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
7. 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 (Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Habitação (REH)).
8. Certificado SCE, emitido por Perito Qualificado no âmbito do Sistema Certificação Energética dos Edifícios.
9. 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, acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da
validade da mesma.
10. Avaliação/ensaio acústico para efeitos de verificação do cumprimento do projeto acústico, ou quando aplicável, dos
limites legais para a instalação e exercício de atividades ruidosas permanentes:
10.1. Conforme previsto no n.º 5 do artigo 12.º e artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro e de acordo com os
Requisitos técnicos a que devem obedecer os estudos e/ou ensaios acústicos.
OU
10. Termo de responsabilidade, emanado nos termos do n.º 10 do artigo 13.º, do n.º 2 do artigo 63.º e do n.º 3 do artigo
64.º do RJUE acompanhado de declaração subscrita pelo autor de projeto ou pelo diretor de obra/ diretor de fiscalização de que
tais elementos foram obtidos, acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza
profissional e da validade da mesma.
OU
10. 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 do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública
de natureza profissional e da validade da mesma.
11. Declaração de inspeção ou o certificado de exploração das Instalações elétricas, acompanhado de projeto ou ficha
eletrotécnica nos termos da subalínea i), alínea b), art. 31 do Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto, na redação atual.
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OU
11.. Termo de responsabilidade pela execução das Instalações elétricas acompanhada de ficha eletrotécnica nos termos
da subalínea ii), alínea b), art. 31 do Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto, na redação atual.
12. Declaração de inspeção emitido pela entidade inspetora da rede de gás:
12.1. Previsto no Decreto-Lei n.º 97/2017 de 10 de agosto, na redação atual ou comprovativo do fornecimento de gás.
13. Certificado de conformidade das instalações eletromecânicas:
13.1. Previsto no Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de setembro, quando existam.
OU
13. Termo de responsabilidade, emanado nos termos do n.º 10 do artigo 13.º, do n.º 2 do artigo 63.º e do n.º 3 do artigo
64.º do RJUE acompanhado de declaração subscrita pelo autor de projeto ou pelo diretor de obra/ diretor de fiscalização de que
tais elementos foram obtidos, acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza
profissional e da validade da mesma.
14. Certificado de conformidade da instalação de infraestruturas de telecomunicações (ITED).
OU
14. Termo de responsabilidade, emanado nos termos do n.º 10 do artigo 13.º, do n.º 2 do artigo 63.º e do n.º 3 do artigo
64.º do RJUE acompanhado de declaração subscrita pelo autor de projeto ou pelo diretor de obra/ diretor de fiscalização de que
tais elementos foram obtidos, acompanhado do respetivo comprovativo de inscrição em associação pública de natureza
profissional e da validade da mesma.
15. Livro de obra encerrado (quando tenham sido realizadas obras), nos termos do artigo 17º da Portaria n.º 1268/2008, de
6 de novembro.
16. Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras.
17. Telas finais, quando aplicável.
18. Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho (Q4)
19. Registo de Dados de RCD em conformidade com o Artigo 11º e Anexo II do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de
março
20. Justificação da não instrução do pedido, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, com
os seguintes elementos obrigatórios:
20.1._____________________________________________________________________________________________
20.2._____________________________________________________________________________________________
Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa
dispensa com fundamentação de facto e de direito.
21. Outros elementos adicionais não enunciados no anexo I, que o requerente entenda pertinentes e pretende apresentar
ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril:
21.1._____________________________________________________________________________________________
21.2._____________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

(Usar este campo exclusivamente para os casos em que a assinatura digital deste documento não seja legalmente obrigatória)
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