EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
PEDIDO DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
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, e do nº14 da Portaria 113/2015, de 22 de abril, 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:
Projetos de especialidades que integrem a obra, designadamente infraestruturas viárias, redes de abastecimento de águas,
esgotos e drenagem, de gás, de eletricidade, de telecomunicações, arranjos exteriores, contendo cada projeto memória descritiva
e justificativa, bem como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada, e os
respetivos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos
Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos
Estimativa do custo total da obra e custos por especialidade, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à
sua execução, devendo ser adotadas as normas europeias e portuguesas em vigor ou as especificações do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil
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

1/1
Praça do Município, nº1
4880-236 Mondim de Basto

tel 255 389 300
fax 255 389 398

site www.cm-mondimdebasto.pt
e-mail geral@cm-mondimdebasto.pt
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