
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
Termo de Responsabilidade do Autor do Plano de Segurança e Saúde
(Modelo I do anexo III da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, contendo as especificações 
da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho e ulteriores alterações)

 (nome completo do autor do projeto ), 

 (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 para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n. ° 555/99, de 16 

dezembro, e ulteriores alterações, que o plano de segurança e saúde, de que é autor, relativo à obra de 

 (indicar a natureza da operação urbanística a realizar ), localizada em 

 (indicar  a localização da 

obra: rua, número de polícia e freguesia), cujo(a)  (indicar se se trata de “licenciamento” ou “comunicação 

prévia”), foi  (“requerido” no caso de licenciamento ou “apresentada” no caso de comunicação prévia) 

por   (nome do requerente  ou  comunicante),  morador 

na  (morada do requerente ou comunicante):

Observa as normas legais e regulamentares e aplicáveis, designadamente a Portaria n.º 101/96, de 6 de 

abril, e o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. 

Mais declara, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 31/2009, de 3 julho e ulteriores 
alterações, que assume o cumprimento das obrigações previstas no artigo 12.º da 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

**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
Consentimento prévio para fornecimento de dados pessoais no âmbito do RGPD:  Sim    Não
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