TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA TÉCNICOS EM NOME INDIVIDUAL

TERMO DE RESPONSABILIDADE TELAS FINAIS

…(b)..…, morador na ..…, código postal ….., telefone …..., contribuinte n.º ….., inscrito na …(c)…,
sob o n.º ....., declara para os efeitos do disposto no artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, que a
as Redes…(a)…., relativas à obra de …(d)….., localizada …(e)….., cujo o licenciamento foi
requerido por …(f)….., estão concluídas e foram executada de acordo com os projetos de
especialidades aprovados e com as condições do respetivo procedimento de controlo prévio e que
as alterações efetuadas ao projeto estão em conformidade com as normas legais e regulamentares
aplicáveis, designadamente o Decreto-Regulamentar 23/95, de 23 de agosto e com o regulamento
dos serviços públicos de abastecimento de água e águas residuais do município de Oliveira de
Azeméis.

…(data)

…(assinatura) (h)

Instruções de Preenchimento:

(a)

Identificação de qual a especialidade em questão (Rede de Abastecimento de Água, Rede
de Drenagem de Águas Residuais, Rede de Extinção de Incêndios, Rede de Rega, etc.).

(b)

Nome, habilitação e funções do técnico em relação à obra (autor de projeto; diretor de obra
ou diretor de fiscalização de obra);

(c)

Indicar a associação profissional;

(d)

Indicar a natureza da operação urbanística;

(e)

Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia);

(f)

Indicação do nome e morada do requerente;

(h)

Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário mediante a exibição do bilhete de
identidade.

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA TÉCNICOS COLABORADORES DE GABINETES

TERMO DE RESPONSABILIDADE TELAS FINAIS

…(b)..…, colaborador … (i)….., com sede na (j)….., código postal ….., telefone …..., com o NIF n.º
….., inscrito na …(c)…, sob o n.º ....., declara para os efeitos do disposto no artigo 63.º do DecretoLei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014
de 9 de setembro, que a as Redes…(a)…., relativas à obra de …(d)….., localizada …(e)….., cujo o
licenciamento foi requerido por …(f)….., estão concluídas e foram executadas de acordo com os
projetos de especialidades aprovados e com as condições do respetivo procedimento de controlo
prévio e que as alterações efetuadas ao projeto estão em conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicáveis, designadamente o Decreto-Regulamentar 23/95, de 23 de agosto e com
o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e águas residuais do município de
Oliveira de Azeméis.

…(data)

…(assinatura) (h)

Instruções de Preenchimento:
(a)

Identificação de qual a especialidade em questão (Rede de Abastecimento de Água, Rede
de Drenagem de Águas Residuais, Rede de Extinção de Incêndios, Rede de Rega, etc.).

(b)

Nome, habilitação e funções do técnico em relação à obra (autor de projeto; diretor de obra
ou diretor de fiscalização de obra);

(c)

Indicar a associação profissional;

(d)

Indicar a natureza da operação urbanística a realizar;

(e)

Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia).

(f)

Indicação do nome e morada do requerente.

(g)

Discriminar, designadamente as normas técnicas gerais e específicas de construção,
referenciar a conformidade do projeto com os planos municipais ou intermunicipais de
ordenamento do território aplicáveis à pretensão, bem como com a licença de loteamento,
quando exista; bem como justificar fundamentadamente as razões de não observância de
normas técnicas e regulamentares nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º do DecretoLei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
136/2014, de 9 de Setembro.

(h)

Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário mediante a exibição do bilhete de
identidade.

(i)

Nome do gabinete e/ou empresa.

(j)

Morada do gabinete e/ou empresa.

