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Assinalar com:         X  Os elementos novos;        ●  As peças a reutilizar, nos termos do artigo 72º do RJUE) 
 

 

(Páginas) 
 
  

_______        Formulário (Mod. AU3.1);                                                                                                                         

_______        Documento de identificação do(s) requerente(s);                                                                                     

_______        Certidão da Conservatória do Registo Predial ou código de acesso _________________________;        

_______       Documentos comprovativos da qualidade de titular de direito ou atribuição de poderes para agir em   

                    sua representação, caso não resulte da Certidão Predial; 

_______       T. de responsabilidade pela fiscalização da obra,    D. de Identif. -    Dec. Ordem/Ass.-     Seguro;  

_______       Termo de responsabilidade do diretor de obra,     D. de Identif. -    Dec. Ordem/Ass.-     Seguro;  

_______       Ficha de resumo caracterizadora do edifício (modelo ficha 2 - 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;  

_______       Termo de responsabilidade para isenção de vistoria, nos termos do n.º3 do artigo 64º do RJUE,  

                        Documento de Identificação  -      Declaração de inscrição na Ordem/ Associação  -      Seguro; 

_______       Termo de responsababilidade pela conformidade com o projeto acústico;  

_______       Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas das obras; 

_______       Telas finais; 

_______       Ficha de elementos estatísticos (INE); 

_______       Doc. de aprovação do pedido de “Informação Prévia”, com declaração dos autores / coor. dos proj;  

_______       Termo de responsabilidade relativo à conformidade da utilização prevista com as normas legais e  

                     regulamentares que fixam os usos e utilizações admissíveis, bem como à idonidade do fim  

                     pretendido -     Doc. de Identificação –     Declaração da Ordem/ Assoc. profissional  -      Seguro;  

 

_______       ______________________________________________________________________________ ; 

_______       ______________________________________________________________________________ ; 

_______       ______________________________________________________________________________ ; 

_______       ______________________________________________________________________________ ; 

_______       ______________________________________________________________________________ ; 

_______       _______________________________ ;       _______       _______________________________ ; 

_______       _______________________________ ;       _______       _______________________________ ; 

_______       _______________________________ ;       _______       _______________________________ ; 

 

     Suporte digital (designar) ____________________________________;     N.º de exemplares em papel_____________. 
        

 

O  presente modelo é um auxílio à instrução do processo, não serve com comprovativo da entrega dos elementos 
assinalados, nem dispensa a consulta da legislação aplicável. 
 

 

O requerente,                                                           O funcionário, 

 


