EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
PEDIDO DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO
REQUERENTE
Nome
Morada
Código Postal

Freguesia
N.º Identificação Fiscal

N.º Identificação Civil

Válido até

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telemóvel

Telefone

Fax

E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado
Na qualidade

Proprietário

Mandatário

Outro

Prédio sito
Freguesia

Código Postal

Nº Registo Predial
Nº Processo

Data de aprovação do Projeto de Arquitetura
PEDIDO

Ao abrigo do disposto no nº4, do artigo 20º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi dada pelo DecretoLei 136/2014, de 9 de setembro, vem apresentar a V. Exa. os projetos de especialidades referentes ao processo acima identificado.
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo (previsto no nº16º, da parte III, do Anexo I da Portaria 113/2015, de 22 de abril):
Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica
Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica
Projeto de viabilidade de alimentação de energia elétrica
Projeto de instalação de gás, quando exigível, visado por entidade competente
Projeto de abastecimento de água
Projeto de drenagem de águas residuais
Projeto de drenagem de águas pluviais
Projeto de infraestruturas de telecomunicações
Estudo do comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria 349-C/2013, de 2 de dezembro
Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas ou mercadorias
Projeto de segurança contra incêndios em edifícios
Projeto condicionamento acústico
Projeto de arranjos exteriores
Termos de responsabilidades subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei 31/2009, de 3 de julho
Declarações de responsabilidade dos autores de todos os projetos de especialidades
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PEDE DEFERIMENTO
O requerente

Data

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo
seja devidamente corrigido.
NOTAS

O Técnico de Atendimento

Data
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