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 Assinalar no quadrado a cinzento os elementos 
apresentados 
O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos 
serviços 

Na 2.ª coluna está indicado o formato digital do ficheiro do 
elemento a apresentar (pdf ou dwfx) – consultar Normas para 
Formatação de Ficheiros (NFF) – disponível no portal do 
Município de Pombal 
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 Requerimento e legitimidade do requerente 
 Formato Nome do 

Ficheiro 
 

 pdf REQ Requerimento referente ao pedido de aprovação dos projetos de 
especialidades (com cópia do bilhete de identidade e número de identificação fiscal ou cartão de 
cidadão do requerente, ou do seu representante legal) 

 

 Projeto de "Ref": 
Ref = EST, Projeto de estabilidade, que inclua o projeto de escavação e contenção periférica 

Ref = AGU, Projeto de rede predial de água 

Ref = ESG, Projeto de rede predial de esgotos 

Ref = PLU, Projeto de rede predial de águas pluviais 

Ref = TER, Projeto / estudo de comportamento térmico 

Ref = ACU, Projeto de condicionamento acústico 

Ref = TEL, Projeto de infraestruturas de telecomunicações 

Ref = ENE, Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica 

Ref = GAS, Projeto de instalação de gás 

Ref = PAE, Projeto de arranjos exteriores 

Ref = PIE, Projeto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e/ou 
mercadorias 

Ref = SCI, Projeto de segurança contra incêndios em edifícios 
 Formato Nome do 

Ficheiro 
 

 pdf Ref.1 
 

(mod. TRAE) 
 
 
 

(mod. TRAD) 
 
 
 
 

(mod. TRAI) 

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor de projeto quanto ao 
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, 
acompanhado de cópia do cartão de cidadão; 
ou, 
Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do pedido de dispensa do 
projeto; 
ou, 
Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do pedido de isenção do 
projeto; 
ou, 
Ficha electrotécnica 

 pdf Ref.2 Declaração do autor de projeto emitida por associação pública 
profissional comprovativa da respetiva qualificação 

 pdf Ref.3 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do autor 
do projecto, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho 

    
 pdf Ref.4 Memória descritiva e justificativa, quando aplicável 

 
    
 dwfx Ref.5 Peças desenhadas, quando aplicável 

 
    
 pdf Ref.6 

 
Pré-certificado (SCE), pareceres, autorizações ou aprovações das 
entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei 

    
 pdf ou 

dwfx 
Ref.7 Outros documentos (fichas / estudos / projectos), quando obrigatórios nos 

termos da lei e/ou necessários 
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DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

 
Termo de Responsabilidade do Autor do Projeto 

de ____________________________________ 
 

Data: 22.01.2016 

 

 
Preenchimento exclusivo dos serviços municipais 

 

CC n.º _________________________________________________________________, valido até _________/_________/_________, 

 

Conferi os dados, o Funcionário, __________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO DE 
(a) ______________________________________________ 

 

(b) __________________________________________________________________________________, 

morador na___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

contribuinte n.º ____________________________, inscrito na (c) ________________________________ 

_________________________________________, sob o n.º __________________________________, 

declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação atual, que o projeto de (a) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

de que é autor, relativo à obra de (d) _______________________________________________________ 

localizada em (e) ______________________________________________________________________, 

cujo(a) (f) ________________________________________ foi (g) ______________________________ 

por (h) _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

observa as normas técnicas gerais e específicas de construção bem como as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente (i) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

Pombal, _________ de ____________ de _________ 

 

O Técnico (j),_________________________________________________________________________ 

 
(a) Identificar o projeto de especialidade em questão. 

(b) Indicar nome e habilitação profissional do autor do projeto. 

(c) Indicar associação pública de natureza profissional. 

(d) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar. 

(e) Indicar a localização da obra (rua, lote / número de polícia e freguesia). 

(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 

(g) Indicar que foi “requerido” no caso de licenciamento ou “apresentado” no caso de comunicação prévia. 

(h) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 

(i) Discriminar as normas técnicas gerais e específicas de construção, bem como justificar fundamentadamente as razões da não 

observância de normas técnicas e regulamentares nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. 

(j) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão de cidadão. 



Mod. TRAD 

Rev.: 01 
 

 

 
DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

 
Termo de Responsabilidade do Autor do Pedido de 

Dispensa do Projeto de Especialidade 
de ____________________________________ 

 

Data: 22.01.2016 

 

 
Preenchimento exclusivo dos serviços municipais 

 

CC n.º _________________________________________________________________, valido até _________/_________/_________, 

 

Conferi os dados, o Funcionário, __________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PEDIDO DE DISPENSA DO PROJETO DE 
ESPECIALIDADE DE (a) ______________________________________________ 

 

(b) __________________________________________________________________________________, 

morador na___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

contribuinte n.º ____________________________, inscrito na (c) ________________________________ 

_________________________________________, sob o n.º __________________________________, 

declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação atual, que se responsabiliza pela boa execução, condições de salubridade e de segurança 

para pessoas e bens, assim como de solidez (case se trate da especialidade de estabilidade), das obras 

realizadas referentes ao projeto de especialidade de (a) ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

relativo à obra de (d) _________________________________________________________________ 

com data de construção _________________________________________________________________ 

localizada em (e) ______________________________________________________________________, 

cujo(a) (f) ________________________________________ foi (g) ______________________________ 

por (h) _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,

que foram cumpridas as normas técnicas gerais e específicas de construção à data da realização da 

operação urbanística, bem como as disposições legais e regulamentares aplicáveis,          

designadamente (i) _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

solicitando a dispensa da apresentação do respetivo projeto. 

 

Pombal, _________ de ____________ de _________ 

 

O Técnico (j),_________________________________________________________________________ 

 
(a) Identificar o tipo de especialidade em questão. 

(b) Indicar nome e habilitação profissional do autor do projeto. 

(c) Indicar associação pública de natureza profissional. 

(d) Indicar a natureza da operação urbanística a legalizar. 

(e) Indicar a localização da obra (rua, lote / número de polícia e freguesia). 

(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 

(g) Indicar que foi “requerido” no caso de licenciamento ou “apresentado” no caso de comunicação prévia. 

(h) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 

(i) Discriminar as normas técnicas gerais e específicas de construção particularizada à especialidade. 

(j) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão de cidadão. 



Mod. TRAI 

Rev.: 01 
 

 

 
DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES 

 
Termo de Responsabilidade do Autor do Pedido de 

Isenção do Projeto de Especialidade 
de ____________________________________ 

 

Data: 22.01.2016 

 

 
Preenchimento exclusivo dos serviços municipais 

 

CC n.º _________________________________________________________________, valido até _________/_________/_________, 

 

Conferi os dados, o Funcionário, __________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PROJETO DE 
ESPECIALIDADE DE (a) ______________________________________________ 

 

(b) __________________________________________________________________________________, 

morador na___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

contribuinte n.º ____________________________, inscrito na (c) ________________________________ 

_________________________________________, sob o n.º __________________________________, 

declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação atual, que o projeto de especialidade de (a) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

relativo à obra de (d) _________________________________________________________________ 

localizada em (e) ______________________________________________________________________, 

cujo(a) (f) ________________________________________ foi (g) ______________________________ 

por (h) _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,

se encontra isento de apresentação de acordo com as normas técnicas gerais e específicas de 

construção, bem como as disposições legais e regulamentares aplicáveis,                           

designadamente (i) _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

solicitando a isenção da apresentação do respetivo projeto. 

 

Pombal, _________ de ____________ de _________ 

 

O Técnico (j),_________________________________________________________________________ 

 
(a) Identificar o tipo de especialidade em questão. 

(b) Indicar nome e habilitação profissional do autor do pedido. 

(c) Indicar associação pública de natureza profissional. 

(d) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar. 

(e) Indicar a localização da obra (rua, lote / número de polícia e freguesia). 

(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 

(g) Indicar que foi “requerido” no caso de licenciamento ou “apresentado” no caso de comunicação prévia. 

(h) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 

(i) Discriminar as normas técnicas gerais e específicas de construção que isentam a apresentação do referido projeto de especialidade. 

(j) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão de cidadão. 


