
Registo N  ___________________________º

Processo n  _____________/____________º

Registado em ________/_______/_______ 

O Funcionário _______________________

Guia n  ______________ - _____________º €

Exma. Senhora

Presidente da Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO / ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
Decreto-Lei n  555/99, de 16 de dezembro na redação dada pelo Decreto-Lei n  136/2014, de 9º º
de setembro

Processo n : º   

REQUERENTE

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:  Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

 Na qualidade de   Proprietário   Mandatário   Usufrutuário

 Procurador  Outro 

PROCURADOR

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:   Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

 

Código de consulta procuração online: 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS

Solicita  que  todas  as  notificações  no  âmbito  da  presente  comunicação  sejam  remetidas

exclusivamente por e-mail         Sim  Não 

PRETENSÃO

Requer ao abrigo do disposto no art  62  do Decreto-Lei n  555/99, de 16 de dezembro naº º º

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n  136/2014, de 9 de setembro, adiante designadoº
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como RJUE, a emissão de autorização de utilização para:

 Edifício na sua totalidade;

 Frações autónomas 

 Piscina.

Referente a prédio sito em 

descrito na conservatória do registo predial sob o n  º

 e inscrito na matriz predial sob o artigo  .

FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO

 Habitação

 Piscina

 Comércio

 Serviços

 Estabelecimento de restauração

 Estabelecimento de bebidas

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS

De  acordo  com  o  preceituado  no  art  15  do  Regulamento  Municipal  de  Urbanização  eº

Edificação de Silves e no anexo I ponto V n  25  da Portaria n  113/2015, de 22 de abril juntaº º º

os seguintes elementos:

 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; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo

predial,  acompanhada  da  caderneta  predial  onde  constem  os  correspondentes  artigos

matriciais.

 Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização de

obra, nos termos do n  1 do artigo 63.  do RJUE e, ainda, nos termos e para os efeitos doº º

disposto  na alíneas a)  e  b)  do n  1.2  e 2.2 do anexo à Portaria  n  349-C/2013,  de 2 deº º

dezembro

 Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos subscritores,

emitida pela respetiva ordem profissional, nos termos da alínea c) da Portaria n  349-C/2013, deº

2 de dezembro

 Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada,  de acordo com o
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modelo ficha 2, constante do anexo à Portaria n  349-C/2013, de 2 de dezembro, caso se trateº

de edifício de habitação 

 Termo de  responsabilidade subscrito  por  pessoa  legalmente  habilitada  a  ser  autor  de

projeto, querendo fazer uso da faculdade concedida pelo n  3 do artigo 64.  do RJUE º º

 Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras

 Telas finais, do projeto de arquitetura e telas finais dos projetos das especialidades ( quando

aplicável)

 Livro de obra,

 Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à

operação urbanística a realizar.

 Avaliação  acústica,  comprovativa  do  cumprimento  do  Regulamento  dos  Requisitos

Acústicos dos Edifícios (Dec.Lei n  96/2008, de 9 de junho).º

 Avaliação  acústica,  comprovativa  do  cumprimento  do  Regulamento  dos  Requisitos

Acústicos dos Edifícios (n  9 do art  13  do Dec.Lei n  96/2008, de 9 de junho), comprovativaº º º º

do cumprimento dos valores limite de ruído fixados no n 1  do art  13  do RGR.º º º

 Termo de  responsabilidade subscrito  por  pessoa  legalmente  habilitada  a  ser  autor  de

projeto, relativo à conformidade da obra com o projeto acústico.

 Termo de responsabilidade subscrito pelos autores de projeto de obra e do diretor de

fiscalização de obra, no qual devem declarar que se encontram cumpridas as condições de

SCIE, nos termos do Decreto-Lei n.  220/2008, de 12 de novembro º

 Comprovativo de pagamento ao respetivo comercializador de energia elétrica, dos encargos

correspondentes ao ramal  de ligação de energia elétrica ao edifício (aplicável  a edifícios de

habitação multifamiliar com ou sem outros usos) 

 Cópia  do  certificado  de  exploração  emitido  pela  associação  inspetora  das  instalações

elétricas previsto no art  4  do Decreto-Lei  n  272/92, de 3 de dezembro ou comprovativoº º º

(contrato ou fatura do fornecimento do serviço) de que a instalação se encontra em condições

de ser utilizada emitido por entidade competente.

 Certificado que ateste a condição de utilização da rede predial de gás, emitido por entidade

inspetora credenciada ou comprovativo (contrato ou fatura do fornecimento de serviço) de que

a instalação se encontra em condições de ser utilizada.

 Certificado de conformidade da instalação de infraestruturas de telecomunicações (ITED),

previsto no artigo 22.  e no n  2 do artigo 27.  do Decreto-Lei n.  59/2000 de 19 de Abril;º º º º

 Cópia do  termo de responsabilidade da rede de gás,  emitido pela entidade instaladora

qualificada e credenciada, atestando a execução da mesma de acordo com o projeto aprovado

e a regulamentação em vigor .
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 Declaração de conformidade dos ascensores instalados, emitida pelo organismo certificado

(art  8  do Decreto-lei n  295/98, de 2 de setembro) º º º

 Certificado Energético emitido por perito qualificado no âmbito do SCE (Sistema Nacional

de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos edifícios) relativo ao edifício ou a

cada fração autónoma previsto no art  23  do Decreto-lei n  79/200, de 4 de abril e art  12  doº º º º º

Decreto-Lei n  80/2006, de 4 de abril.º

FORMATO DIGITAL

As peças escritas deverão ser apresentadas em formato PDF e as desenhadas em DWF.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade

penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento

correspondem à verdade.

Silves, de de 

O requerente

(Assinatura do  requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder 
assinar)

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome: _________________________________________________________________________________________________

E-mail: dgu.administrativo@cm-silves.pt

Telefone: 282 440 800

Conferi a assinatura pela exibição de B.I./CC n  __________________, válido até ______/______/____º

O funcionário ____________________________em _________/_______/_______.

Observações:____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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