Município de Benavente
Termo de Responsabilidade

Divisão Municipal de Obras Particulares e Planeamento Urbanístico e Desenvolvimento
Termo de Responsabilidade de pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto de
Arquitetura
Para Autorização de utilização,
(Precedida de Operação Urbanística de Legalização)
Nome __________________________________________________________________________
portador do BI / CC n.º __________________________________ , válido até _____ / ____ / ____
Residente em ____________________________________________________________________
código postal_____-_____ , freguesia ________________ , concelho ________________________
com

NIF

______________________

Tel/Tlm

_____________________

(a)

e

E-mail

______________________________________________________________________________
(b)

, inscrito na _______________________________

(c)

sob o n.º _________________________ ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Declara para efeitos no disposto n.º 1 do artigo 10.º conjugado com o n.º 2 do artigo 63.º do
Decreto-Lei

555/99,

na

sua

redação

vigente,

que

__________________________________________________
____________________________________________

a
,

(d)

edificação

pode

ser

sita

em

utilizada

para

, uma vez que essa utilização verifica a

(e)

conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis que fixam os usos e utilizações
admissíveis. Mais declara que esse edifício / fração autónoma / unidade suscetível de
utilização independente

(f)

é idóneo(a) para o fim pretendido.

□ Declara ainda que, nos termos do nº 1 do artigo 18º, do Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de
novembro, na sua redação vigente, se encontram cumpridas as condições de SCIE (Segurança
Contra Incêndios em Edifícios).(g)
Benavente, ______________ de ________________________ 20 ____
Assinatura ___________________________________________________________________ (h)
BI / CC n.º ____________________ emitido em / válido até _____ / ____ / _____

(a) Indicar

nome e dados pessoais do autor termo de responsabilidade.
para efeitos de notificação nos termos da alínea b), nº 2 do artigo 12º do Código do Procedimento Administrativo, DL 4/2014,
de 7 de Janeiro.
(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso.
(d) Indicar localização (rua, número de polícia, freguesia)
(e) Indicar utilização pretendida.
(f) Riscar quando não aplicável.
(g) Declara no caso de não ter sido apresentado Termo de Responsabilidade subscrito por técnico habilitado a elaborar projetos de segurança
contra incêndios.
(h) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do documento válido de identificação nome e dados
pessoais do autor do projeto da especialidade.
(b) Consentimento
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Notas:
1. Termo de responsabilidade a ser aplicado, à utilização de edifícios, precedidos de operação
urbanística de legalização, por ausência de execução de obra acompanhada por diretor de
fiscalização e diretor de obra, por despacho da sra. Vereadora Ana Carla Gonçalves, de 29/02/2016,
exarado em informação da subunidade orgânica de obras particulares/ gestão urbanística de
24/02/2016, em sede de processo n. º1416/2015
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