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_________________________________________        
020 – REQUERIMENTO PARA: 
  

  
 

 
_________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

Apreciação:       

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sabugal    

   
1. REQUERENTE 
 

Nome do requerente ______________________________________________________________________________________________
 
Residência/Sede _________________________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal ____________ / _______    __________________________________ 
 
BI / Cartão de Cidadão n.º ___________________        Emitido em ______ / ______ / ______         Válido até ______ / ______ / ______ 
 
Contribuinte n.º  _____________________ 
 
Telefone n.º ________________________  Fax n.º ________________________  E-mail _______________________________________
 
Correspondência a enviar para (A preencher no caso de querer o envio de correspondência para outra morada):                                     

____________________________________________________________________________________________ 
                                        
                                   ____________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. PEDIDO 
 

Vem na qualidade de: 

�� Proprietário � Mandatário � Usufrutuário � Superficiário � Co-proprietário � _____________________________________ 

 
em conformidade com o preceituado no n.º 4, do art.º 9.º e n.º 4 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações vigentes, deste modo requerer que V.ª Exa. (escolher opção): 

 
�

 Dispensa da entrega dos projectos da engenharia de especialidades, ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei 91/95, de 02 de 

Setembro, com as alterações vigentes, sendo os mesmos substituídos por declaração de responsabilidade de conformidade do 

construído com as exigências legais e regulamentares para o efeito, assinada por técnico habilitado para subscrever os projectos 

dispensados. 

 
�

 Se digne proceder à junção dos presentes projectos da engenharia de especialidades solicitados, ao Processo n.º ________ / 

Gestor do Procedimento: _________________________ 
 

Município do Sabugal 
Câmara Municipal 

 
Divisão de Estudos, Planeamento e Urbanismo 

_________________________________________________________________________ 

Apresentação dos projectos da engenharia de 
especialidades ou dispensa 
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_______, referente ao edifício sito _______________________________________________ na freguesia de 

__________________________________________. 

 

Comunica ainda à Câmara Municipal de Sabugal que são apresentados os seguintes projectos das diversas especialidades (assinalar os 

projectos que entrega): 
�

 Projecto de Estabilidade  

�
 Projecto/Ficha de alimentação e distribuição de energia eléctrica 

�
 Projecto de Instalação de Gás                                      

�
  Isenção do projecto de Gás 

�
 Projecto de Redes Prediais de Água e Esgotos  

�
 Projecto de Águas Pluviais  

�
 Projecto de Arranjos Exteriores  

�
 Projecto de Instalações Telefónicas/Telecomunicações/Comunicações Electrónicas  

�
 Estudo de Comportamento Térmico  

�
 Projecto de Sistema de Climatização (RSECE) 

�
 Projecto de Instalações Electromecânicas  

�
 Projecto/Ficha de Segurança contra Incêndios  

�
 Projecto Acústico  

�
 Pormenor desenhado do Receptáculo Postal 

 

sendo a equipa multidisciplinar coordenada pelo(a) Sr.(a) _____________________________________________________________ 

com domicílio/sede na ________________________________________________, (cód.postal) ______________ / ___________  

(localidade) ___________________________________________________________ com o telefone n.º 

___________________________. 

 

 

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. 

Pede deferimento. 

 

______________________________________________________________    Sabugal  ____________ / ____________ / ____________ 

                                (Assinatura do requerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiquei a assinatura pelo Bilhete de 

Identidade / Cartão de Cidadão n.º 

__________________________. 

 

O Funcionário 

___________________________ 
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Tomei conhecimento que o pedido está correctamente 
instruído. 
 
________________________________________________ 

(O Requerente) 

Tomei conhecimento que existem deficiências ou omissões 
na instrução do processo, contudo insisti na sua entrega. 
 
________________________________________________ 

(O Requerente) 

Ficha de verificação da instrução do processo 

Apresentação dos projectos da engenharia de especialidades ou dispensa 

 

Conjuntamente com o requerimento, o pedido de apresentação de projectos de engenharia das especialidades ou dispensa deve ser 

instruído com os seguintes elementos: 

 (Assinalar o que não é entregue) 

 

Projectos da engenharia de especialidades caso o requerente entenda proceder, desde logo, à sua apresentação: 
�

 Projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica; 

�
 Projecto/ficha de alimentação e distribuição de energia eléctrica 

�
 Projecto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; 

�
 Projecto de redes prediais de água e esgotos; 

�
 Projecto de águas pluviais; 

�
 Projecto de arranjos exteriores, quando aplicável; 

�
 Projecto de instalações telefónicas/telecomunicações/comunicações electrónicas; 

�
 Estudo de comportamento térmico, quando aplicável; 

�
 Projecto de sistema de climatização (RSECE), quando aplicável; 

�
 Projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias; 

�
 Projecto/ficha de segurança contra incêndios em edifícios; 

�
 Projecto acústico, quando aplicável; 

�
 Pormenor desenhado do receptáculo postal. 

�
 Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projectos e coordenador de projecto quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis; 
�

 Declaração emitida pela associação pública de natureza profissional, comprovando a qualificação do técnico; 

�
 Informação digitalizada do projecto, em formato .DWF. 
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Notas 

• Os presentes dados irão ser objecto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos termos do n.º 1 e 2 do art.º 

10.º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados – Lei da Protecção de Dados Pessoais; 

• O atendimento ao público, por parte dos técnicos da Divisão de Estudos, Planeamento e Urbanismo, é feito às terças e quintas-feiras, 

das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00. 

 

 

Base Legal e Regulamentar: 

• Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março; 

• Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro; 

• Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações vigentes; 

• Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março e Declaração de Rectificação n.º 26/2008, de 09 de Maio; 

• Decreto-Lei n.º 79/2006, de 04 de Abril; 

• Decreto-Lei n.º 80/2006, de 04 de Abril; 

• Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro; 

• Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio; 

• Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho; 

• Portaria n.º 1379/2009, de 30 de Outubro; 

• Regulamento da Urbanização e Edificação para o Concelho de Sabugal. 

 

 


