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EXMO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMINHA 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  RREEQQUUEERREENNTTEE  
 

 

(Nome) __________________________________________________________________________________, 

contribuinte nº ________________, residente/sede em ___________________________________________, 

código postal ________ - _____  ______________________, freguesia de ____________________________, 

concelho de ___________________________________________, telefone número ____________________, 

E-Mail _________________________________________, identificação civil nº _______________, válido até, 

____/____/_______, vem, no seguimento da aprovação do projeto de arquitectura, conforme comunicação que 

lhe foi feita pelo ofício nº _______________ de ____/____/______, processo nº ____________, apresentar os   

156 - Projetos de Especialidade abaixo descriminados, solicitando a sua aprovação, nos termos previstos no 

nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação (RJUE). 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEE  

Especialidade Documentos Ex. 
 1. Estabilidade, incluindo escavação e 
contenção periférica 
 
 
Técnico: 

 1.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional  
 1.2. Termo de Responsabilidade 
 1.3. Memória descritiva e justificativa 
 1.4. Cálculos, se aplicável 
 1.5. Peças desenhadas 
 1.6. Seguro de responsabilidade civil 
 1.7. Isenção 

 
 
2 

 2. Alimentação e distribuição de energia 
elétrica 
 
 
Técnico: 

 2.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional   
 2.2. Termo de Responsabilidade  
 2.3. Memória descritiva e justificativa 
 2.4. Cálculos, se aplicável   
 2.5. Peças desenhadas 
 2.6. Seguro de responsabilidade civil  
 2.7. Isenção   

 
 

(1) 

 3. Ficha Eletrotécnica 
 
Técnico: 

 3.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional   
 3.2. Termo de Responsabilidade 
 3.7. Isenção  
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 4. Instalação de gás 
 
 
 
Técnico: 

 4.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional   
 4.2. Termo de Responsabilidade  
 4.3. Memória descritiva e justificativa 
 4.4. Cálculos, se aplicável 
 4.5. Peças desenhadas 
 4.6. Seguro de responsabilidade civil 
 4.7. Projeto Visado 
 4.7. Isenção 
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 5. Rede predial de água 
 
 
Técnico: 

 5.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 5.2. Termo de Responsabilidade 
 5.3. Memória descritiva e justificativa 
 5.4. Cálculos, se aplicável 
 5.5. Peças desenhadas 
 5.6. Seguro de responsabilidade civil 
 5.7. Isenção 
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 6. Rede predial de esgotos 
 
 
 
Técnico: 

 6.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 6.2. Termo de Responsabilidade 
 6.3. Memória descritiva e justificativa 
 6.4. Cálculos, se aplicável 
 6.5. Peças desenhadas 
 6.6. Seguro de responsabilidade civil 
 6.7. Isenção 

 
 
2 

 7. Águas pluviais 
 
 
Técnico: 

 7.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 7.2. Termo de Responsabilidade 
 7.3. Memória descritiva e justificativa 
 7.4. Cálculos, se aplicável 
 7.5. Peças desenhadas 
 7.6. Seguro de responsabilidade civil 
 7.7. Isenção 
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 8. Arranjos exteriores, quando exista 
logradouro privativo não pavimentado 
 
Técnico: 

 8.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 8.2. Termo de Responsabilidade 
 8.3. Memória descritiva e justificativa 
 8.4. Cálculos, se aplicável 
 8.5. Peças desenhadas 
 8.6. Seguro de responsabilidade civil 
 8.7. Isenção 
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9. Infraestruturas de telecomunicações 
 
 
Técnico: 

 9.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 9.2. Termo de Responsabilidade 
 9.3. Memória descritiva e justificativa 
 9.4. Cálculos, se aplicável 
 9.5. Peças desenhadas 
 9.6. Seguro de responsabilidade civil 
 9.7. Isenção 
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 10. Estudo de comportamento térmico 
e demais elementos previstos na portaria 
nº 349-C/2013 de 2/12 
 
Técnico: 

 10.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 10.2. Termo de Responsabilidade 
 10.3. Memória descritiva e justificativa 
 10.4. Cálculos, se aplicável 
 10.5. Peças desenhadas 
 10.6. Seguro de responsabilidade civil 
 10.7. Isenção 
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 11. Instalações eletromecânicas de 
transporte, incluindo as de transporte de 
pessoas e ou mercadorias 
 
Técnico: 

 11.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 11.2. Termo de Responsabilidade 
 11.3. Memória descritiva e justificativa 
 11.4. Cálculos, se aplicável 
 11.5. Peças desenhadas 
 11.6. Seguro de responsabilidade civil 
 11.7. Isenção 
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 12. Segurança contra incêndios em 
edifícios 
 
 
Técnico: 

 12.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 12.2. Termo de Responsabilidade 
 12.3. Memória descritiva e justificativa 
 12.4. Cálculos, se aplicável 
 12.5. Peças desenhadas 
 12.6. Seguro de responsabilidade civil 
 12.7. Isenção 

 
 

(2) 

 13. Ficha de Segurança - nos casos 
previstos no nº 2 do artigo 17º do D.L. 220/2008 de 
12/11 
 
Técnico: 
 

 13.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 13.2. Termo de Responsabilidade 
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 14. Condicionamento acústico 
 
 
Técnico: 

 14.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 14.2. Termo de Responsabilidade 
 14.3. Memória descritiva e justificativa 
 14.4. Cálculos, se aplicável 
 14.5. Peças desenhadas 
 14.6. Seguro de responsabilidade civil 
 14.7. Isenção 
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 15. Ventilação e exaustão de fumos 
 
Técnico: 

 15.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 15.2. Termo de Responsabilidade 
 15.3. Memória descritiva e justificativa 
 15.4. Cálculos, se aplicável 
 15.5. Peças desenhadas 
 15.6. Seguro de responsabilidade civil 

 

 16. Outro: 
_____________________________ 
 
Técnico: 

 16.1. Inscrição em associação pública de natureza profissional 
 16.2. Termo de Responsabilidade 
 16.3. Memória descritiva e justificativa 
 16.4. Cálculos, se aplicável 
 16.5. Peças desenhadas 
 16.6. Seguro de responsabilidade civil 

 
 
2 

 

O requerente declara não apresentar os projetos de (3) ____________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

, conforme justificação do técnico que se apresenta. 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal 
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à 
verdade. Declara, ainda o seguinte: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Pede deferimento, 
________________________, _____de _________________de ________, 

Assinatura(s) do(s) Requerente(s) 
 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 
 
 
(1) 3, 4 ou 5, conforme artigo 6º do D.L. 517/80 de 31/10, com as alterações introduzidas pelo D.L. nº 101/2007 de 2/4 
(2) Caso seja necessário consultar a ANPC, nos termos previstos no D.L. 220/2008 de 12/11, deve apresentar 4 exemplares 
(3) A preencher só no caso de não apresentar algum dos projectos de especialidade previstos na portaria 232/2008 de 11/3 
Normas relacionadas: 
 Termo de responsabilidade do autor do projeto 


