
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
                                   Termo de Responsabilidade do Autor do Estudo ou Projeto de Acústica

 (referente aos n.ºs 7-b), 8-b), 9-g), 12-b), 13-h), 14-e) e 15-j)* do anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril)

 (nome completo do autor do estudo ou projeto de acústica),

 (habilitação profissional), morador na 

 contribuinte n.º , inscrito na 

(indicar  a  associação  pública  de  natureza  profissional,  se  for  o  caso) sob  o  n.º   declara  que  o

estudo/projeto  relativo  a  

(indicação da operação urbanística), observa as disposições aplicáveis do Regulamento Geral do Ruído, revisto

pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ulteriores alterações. 
*Está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território aplicáveis à

pretensão, bem como com    (indicar a licença de loteamento ou

informação prévia, quando aplicável).

Mais declara, para efeitos do disposto na Lei n.º 31/2009, de 3 julho e ulteriores alterações, que assume o

cumprimento das obrigações previstas na referida lei, nos termos do RJUE, com as devidas adaptações.

Documentos anexos:

Documento de Identificação

Declaração válida de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional, se for o caso

* No caso da alínea 15-j), e dado não ser normal a existência de projetos nesta fase do processo, afigura-se que este Termo de 
responsabilidade poderá assumir a figura de ato declarativo, referindo a conformidade com os critérios urbanísticos aplicáveis.

**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor   Sim    Não
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