
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
                                   Termo de Responsabilidade de Avaliação Acústica para Autorização ou 

Alteração de Edifício  
(referente ao n.º  25-g) do anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril em conjugação com o n.º 4 do artigo 2º)
(Parecer técnico a que se refere o documento LNEC previsto no n.º 7 do artigo 3.º do RRAE, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 96/2008 de 9 de junho)

 (indicar “edifício” ou “fração”), sito em  

 (indicar a localização: rua, número, freguesia), cuja   (indicar “autorização” ou

“alteração”), é requerida por   (nome do requerente),

morador na  (morada do requerente).

 (nome completo do responsável pela avaliação acústica),

 (habilitação profissional), morador na 

 contribuinte n.º , inscrito na  (indicar a

associação pública de natureza profissional, se for o caso) sob o n.º , com competência para subscrição

de projetos de condicionamento acústico de edifícios, tendo em conta o n.º 25-g), do anexo I, da Portaria

n.º 113/2015, de 22 de abril, em conjugação com o n.º 4  do seu artigo 2.º,  declara para os devidos

efeitos:

1.  Que os ensaios efetuados pelo laboratório  (indicar o nome do laboratório)

com acreditação IPAC, IP  (indicar o código de acreditação), são suficientes

para possibilitar a avaliação acústica do (a)   (indicar “edifício” ou “fração”)

acima identificado, tendo em conta, no essencial, os critérios de amostragem definidos

pelo LNEC;

2. Que pela análise do relatório de ensaios,   (indicar a ref.ª do relatório), os

resultados obtidos configuram a satisfação dos respetivos requisitos regulamentares;

3. (mencionar eventuais observações pertinentes).

Mais declara, para efeitos do disposto na Lei n.º 31/2009, de 3 julho e ulteriores alterações, que assume o

cumprimento das obrigações previstas na referida lei, nos termos do RJUE, com as devidas adaptações.

Documentos anexos:

Documento de Identificação

Declaração válida de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional, se for o caso

Relatório de ensaios

**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor   Sim    Não

Póvoa de Lanhoso,  de  de 

 **

Avenida da República, 4830-513 Póvoa de Lanhoso
Mod. 369.00                Telefone 253 639 700 |  Fax 253 639 709  |  www.mun-planhoso.pt  | geral@mun-planhoso.pt    

mailto:geral@mun-planhoso.pt
mailto:geral@mun-planhoso.pt

	TextBox8: 
	TextBox8_2: 
	TextBox8_3: 
	TextBox8_4: 
	TextBox8_5: 
	TextBox8_6: 
	TextBox8_7: 
	TextBox8_8: 
	TextBox8_9: 
	TextBox8_10: 
	TextBox8_11: 
	TextBox8_12: 
	TextBox8_13: 
	TextBox8_14: 
	TextBox8_15: 
	TextBox8_16: 
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_2: Off
	Caixa de texto 1: 
	Caixa de texto 1_2: 
	Caixa de texto 1_3: 
	TextBox8_17: 
	TextBox8_18: 
	TextBox8_19: 


