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JUNÇÃO de PROJETOS das ESPECIALIDADES  

(nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação) 

 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome_____________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º _____________________, BI/CC n.º __________________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo 

Comercial _____________________ válido até _______/______/_______, estado civil __________________, 

residente/sede em __________________________________________ ________________________________________  

código postal ________-_____, ___________________, Telefone ________ _______, Telemóvel ___________________ 

E-mail______________________________________________________________________________________________ 

 

2 . PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de titular  outro (indicar qual) ______________________________________  

a aprovação dos projetos de especialidades e o deferimento do pedido de licenciamento referente ao processo 

de obras n.º ______________/________, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em 

________________________________, para o prédio sito em 

_________________________________________________________________, inscrito na matriz predial sob o artigo 

__________________ e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º _________________________, freguesia 

de __________________________________________________________________, do Município de Santiago do Cacém.  

Para o efeito junta a documentação indicada no n.º 16 do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22/04, descrita na ficha de 

documentos instrutórios anexa. 

 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20 _______ 
 
O Requerente, ____________________________________________________________________ 
 
(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, ____________________________ ) 

 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –  
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt 

 

 

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
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   JUNÇÃO DE PROJETOS DAS ESPECIALIDADES  

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  --  
                                                                  nn..ºº  1166  ddoo  AAnneexxoo  II  ddaa  PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  113/2015 de 22/04    e artigo  5.º do RMEU  
           

              

(A) Projetos de engenharia das especialidades - suporte papel e  digital, PDF peças escritas e DWF peças desenhadas 
- em função do tipo de obra a executar, nomeadamente: 

(B) 

 

 

 Projeto de estabilidade (que inclua projeto de escavação e contenção periférica quando exigível) 
 Termo de responsabilidade  comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica  
 Termo de responsabilidade  comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07   
ou 
Ficha eletrotécnica até 50 KVA (5 exemplares) 

 

 Projeto de instalação de gás aprovado (quando exigível)  
Termo de responsabilidade  comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de redes prediais de água e esgotos  
 Termo de responsabilidade  comprovativo  de seguro  de responsabilidade civil nos  termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de águas pluviais  
 Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de arranjos exteriores quando exista logradouro privativo não pavimentado 
 Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações  
Termo de responsabilidade em conformidade com a Lei 47/2013 de 10/07 comprovativo de seguro de 
responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional    ou   fotocópia do cartão da ANACOM 

 

Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transportes de pessoas e mercadorias (ex: elevadores)  
Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

Projeto de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) 
 Termo de responsabilidade Declaração da ordem profissional e comprovativo de seguro de responsabilidade civil 
nos termos da Lei 31/2009 de 03/07     
ou  
Ficha de Segurança  Declaração da ordem profissional  ecomprovativo de seguro de responsabilidade civil nos 
termos da Lei 31/2009 de 03/07 

 

Estudo de comportamento térmico, com os elementos indicados na Portaria n.º 349-C/2013 de 02/12 
Pré-certificado de SCE, emitido por Perito Qualificado 
 Ficha resumo n.º 1 (para habitações) 
 Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

Projeto de condicionamento acústico  
Termo de responsabilidade, com referência ao disposto na alínea j) do n.º 15 e alínea k) do n.º 16 da Portaria 113/2015 
de 22/04   comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional

 

Catálogo da piscina (pré-fabricadas)  

 Outros (identificar)  
 

 

(A) – A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 

(B) – A preencher pelos serviços 

3. CONFIRMAÇÃO 
 

O Requerente   _____________________________________________________________________________________________ 
 
O Funcionário ____________________________________________________________________, Data _____ / _____ /________ 

 
 


