EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

PROJETOS DE ESPECIALIDADES
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 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual (RJUE),
vem apresentar (em função do tipo de obra a executar) os projetos de especialidades relativos ao processo acima identificado.
Local

Nº

Freguesia / União
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e n.º 16 da parte III
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),
nos quadrados, os documentos que junta ao processo.
1. Projeto de Estabilidade, Escavação e Contenção Periférica, acompanhado de:
1.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
1.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
1.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
OU (em caso de legalização de obras):
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1. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Estabilidade, Escavação e Contenção Periférica, devidamente
fundamentado, juntando para o efeito:
1.1. Termo de responsabilidade, subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada
a subscrever a especialidade, quanto à segurança e solidez da edificação;
1.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
1.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
2. Projeto da Instalação Elétrica elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto, na redação atual (cfr n.º
10 do art.º 13 do RJUE), quando exigível.
OU
2. Termo de responsabilidade pelo projeto acompanhado de ficha eletrotécnica da instalação elétrica quando deva existir
projeto, nos termos da subalínea i), alínea a), art. 31 do Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto, na redação atual.
OU (em caso de legalização de obras):
2. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto da Instalação Elétrica, devidamente fundamentado, juntando para o efeito
comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se já a ser alimentado diretamente pela rede de distribuição de energia elétrica,
juntando cópia do último recibo comprovativo do pagamento de energia á Empresa fornecedora.
3. Projeto de Instalação Gás instruído com declaração de conformidade emitida por EIG, termos do Decreto-Lei n.º 97/2017
de 10 de agosto, na redação atual (cfr n.º 10 do art.º 13 do RJUE), quando exigível, nos termos da lei, acompanhado de:
3.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
3.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
3.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
OU (em caso de legalização de obras):
3. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Instalação Gás, devidamente fundamentado, juntando para o efeito
certificado emitido pela entidade Inspetora, para a instalação em causa.
4. Projeto de Redes Prediais de Água e Esgotos, acompanhado de:
4.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
4.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
4.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
OU (em caso de legalização de obras):
4. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Redes Prediais de Água e/ou de Esgotos, devidamente fundamentado,
juntando para o efeito documento emitido pela entidade fornecedora que ateste a existência de regular ligação á rede pública.
5. Projeto de Águas Pluviais, acompanhado de:
5.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
5.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
5.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
OU (em caso de legalização de obras):
5. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Águas Pluviais, devidamente fundamentado, juntando para o efeito
documento emitido pela entidade fornecedora que ateste a existência de regular ligação á rede pública.
6. Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado, acompanhado de:
6.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
6.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
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6.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.

7. Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações, acompanhado de:
7.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
7.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
7.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
OU (em caso de legalização de obras):
7. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações, devidamente fundamentado,
caso o edifício ou fração se encontre dotado dessas infraestruturas, juntando para o efeito cópia do ultimo recibo comprovativo do
pagamento á Empresa fornecedora.
8. Estudo de Comportamento Térmico e demais elementos previstos na Portaria nº 349-C/2013, de 2 de dezembro,
acompanhado de:
Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de edifícios de habitação,
os elementos previstos no ponto 1.1 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, relativa ao desempenho energético de
edifícios:
8.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de comportamento térmico, acompanhado do respetivo
comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma;
8.2. Projeto de comportamento térmico elaborado por técnico responsável, onde devem constar evidências das soluções
adotadas e os cálculos efetuados e cumprimento do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação;
8.3. Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada;
8.4. Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios.
OU:
Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de edifícios de comércio
e serviços, os elementos previstos no ponto 2.1 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, relativa ao desempenho
energético de edifícios:
8.1. Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo autor(es) do(s) projeto(s) do(s) sistema(s) técnicos(s) objeto de requisitos,
no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), quanto ao cumprimento das
disposições legais e regulamentares aplicáveis;
8.2. Declaração ou outra prova de reconhecimento de capacidade profissional dos técnicos responsáveis pelo(s) projeto(s)
do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e
Serviços (RECS), emitida pela respetiva ordem profissional;
8.3. Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos
Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), elaborado(s) pelo(s) técnico(s) responsável(is) pelo(s) mesmo(s), onde devem constar
evidências das soluções adotadas e os cálculos efetuados;
8.4. Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios
de Comércio e Serviços.
OU (em caso de legalização de obras):
8. Pedido de dispensa de apresentação de Estudo de Comportamento Térmico, devidamente fundamentado, juntando para
o efeito:
8.1. Termo de responsabilidade, subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada
a subscrever a especialidade, quanto à segurança e solidez da edificação;
8.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
8.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
9. Projeto de Instalações Eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias, acompanhado de:
9.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
9.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
9.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
10. Ficha de segurança contra incêndio, nos termos do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro, na redação atual, e
Portaria 1532/2008 de 29 de dezembro, para operação urbanística com categoria de risco reduzido.
OU
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10. Projeto de segurança contra incêndios, nos termos da legislação em vigor, instruído com:
10.1. Termo de responsabilidade, acompanhado de
10.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
10.3. Prova da inscrição válida do técnico em associação profissional;
10.4. Prova da credenciação válida do técnico para a subscrição de projetos da 3.ª e 4.ª Categoria de Risco;
10.5. Memória descritiva e justificativa, elaborada nos termos do Anexo IV ao Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro,
na redação atual;
10.6. Peças desenhadas, com o conteúdo previsto no Anexo IV ao Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro, na redação
atual.
11. Projeto de Condicionamento Acústico, acompanhado de:
11.1. Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, em conformidade com o ponto I do anexo III da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, (considerando a
definição do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de junho);
11.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
11.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
OU (em caso de legalização de obras):
11. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Condicionamento Acústico, devidamente fundamentado, juntando
para o efeito:
11.1. Termo de responsabilidade, subscrito por técnico que possua qualificação profissional legalmente reconhecida e adequada
a subscrever a especialidade, quanto à segurança e solidez da edificação;
11.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;
11.3. Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
12. Identificação da fase da obra a que correspondem os projetos de especialidades agora entregues:
12.1. Quando o requerente pretenda executar as obras por fases, conforme artigo 59.º do RJUE.
13. 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:
13.1._____________________________________________________________________________________________
13.2._____________________________________________________________________________________________
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.
14. 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:
14.1._____________________________________________________________________________________________
14.2._____________________________________________________________________________________________
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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