
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE I 

De acordo com o ANEXO III da Portaria n.113/2015 de 22 abril 
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º) 

 
Termo de responsabilidade do autor do projeto 

Rede predial de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais domésticas e drenagem de 

águas pluviais 

  

_____________________________________________________________________________________ (nome), 

___________________________________________________________ (habilitação profissional), morador na 

_________________________________________________________________________________, freguesia de 

_________________________________, concelho de _________________________________, com B.I./C.C. nº 

__________________________, válido até ___/___/_____, contribuinte n.º______________________, inscrito 

na ___________________________________________ sob o n.º______________, declara, para efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, que o 

projeto da rede predial de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais domésticas e de 

drenagem de águas pluviais, de que é autor, relativo à obra de _____________________________________ 

____________, localizada em __________________________________________________________, freguesia 

de ___________________________________, concelho de _________________________, cujo licenciamento 

requerido/comunicação prévia apresentada (riscar o que não interessa) por __________________________ 

____________________________________________________, morador na _____________________________ 

__________________________________________________, freguesia de ______________________________, 

concelho de ____________________________:   

a) Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o Decreto-Lei n.º 194/2009 de 

20 de agosto, na sua redação atual, o Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de agosto e respetivo 

Regulamento de Abastecimento de Água e Saneamento ao Município de Valongo;   

b) Está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território aplicáveis à 

pretensão, bem como com licença de loteamento n. __________________ ou informação prévia n. 

_____________________ (quando e conforme aplicável).  

 

Mais declara que cumpre os deveres previstos no art. 12º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho.  

  

  

________________________. (data)  

  

  

______________________________________________________________________. (assinatura)   

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do 

cartão de cidadão)  
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