
 

Mod. 9.1/DOGUA 
 

 

Exm.º Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Ourique 
 
JUNÇÃO DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA DAS ESPECIALIDADES 

REQUERENTE 

Nome 

Morada/sede 

Localidade Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| 

Freguesia Concelho 

Doc.de identificação n.º   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NIF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Na qualidade de: Telefone  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail  

Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo, para o email indicado    Sim  Não 
 
PEDIDO 

Requer, nos termos do nº 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação  

atual, a junção dos projetos de engenharia das especialidades necessários à execução das obras  

de                                                               que incide sobre o prédio sito em 

                                                           freguesia de                                                              concelho de Ourique,  

referente  ao processo n.º |___|___|___| / |___|___|___|___|, cujo  projeto de  arquitetura foi  aprovado  

em |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|. 

A junção dos projetos é efetuada por: 

  Iniciativa do Requerente; 

 Oficio da DOGUA n.º |___|___|___|___|, de |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|. 
 

Data e Assinatura 

 

Ourique, ___/___/_______ 
 

O Requerente,______________________________________ 

Registo de entrada  
 

N.º |___|___|___|___|___| 

DATA |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 

PROCº N.º|___|___|___|/|___|___|___|___| 

___________________________________ 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS: 
  
 1. Projeto de estabilidade, que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; 

 
  1.1. Termo de Responsabilidade do autor do projeto 

  1.2. Declaração válida da associação profissional do autor 

  1.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor 

  1.4. Peças escritas 

  1.5. Peças desenhadas 

 2. Projeto de redes prediais de água e esgotos; 
 

  2.1. Termo de Responsabilidade do autor do projeto 

  2.2. Declaração válida da associação profissional do autor 

  2.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor 

  2.4. Peças escritas 

  2.5. Peças desenhadas 

 3. Projeto de águas pluviais; 

  3.1. Termo de Responsabilidade do autor do projeto 
 

  3.2. Declaração válida da associação profissional do autor 

  3.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor 

  3.4. Peças escritas 

  3.5. Peças desenhadas 

 4. Projeto de arranjos exteriores; 
 

  4.1. Termo de Responsabilidade do autor do projeto 

  4.2. Declaração válida da associação profissional do autor 

  4.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor 

  4.4. Peças escritas 

  4.5. Peças desenhadas 

 5. Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de 
dezembro; 

 
  5.1. Termo de Responsabilidade do autor do projeto 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS (cont.): 
 

 
  5.2. Declaração válida da associação profissional do autor 

 
  5.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor 

 
  5.4. Peças escritas 

 
  5.5. Peças desenhadas 

 
 6. Projeto condicionamento acústico; 

 
  6.1. Termo de Responsabilidade do autor do projeto 

 
  6.2. Declaração válida da associação profissional do autor 

 
  6.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor 

 
  6.4. Peças escritas 

 
  6.5. Peças desenhadas 

 
 7. Projeto de gás aprovado por entidade certificadora / pedido de isenção de apresentação de projeto 

de gás. 
 

 8. Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica/ficha eletrotécnica e termo de 
responsabilidade. 

 
 9. Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações e termo de responsabilidade 

 
 10. Cópia dos projetos em suporte informático (CD ou DVD). 

 
 11. Declaração subscrita pelo autor ou pelo coordenador do projeto em conformidade com o Anexo VI do 

n.º 18.º do Art.º 14.º do RMUE; 

 12. _______________________________________________________________________________________ 
 

 

Data e Assinatura 

 

Ourique, ___/___/_______ 

 

O Requerente,______________________________________ 


