REQUERIMENTO
LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO
PROJETOS DAS ESPECIALIDADES

Registo n.º________________

DESPACHO

Processo n.º _______________
Data _____ / ______ / ______
Funcionário _______________

Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere
_____________________________________________________________________________________
Identificação do requerente
Nome _____________________________________________________________________________________________
C.C./B.I. n.º ___________________ emitido em/válido até ______ / ______ / ______ NIF/NIPC ___________________
Morada ____________________________________________________________________________________________
Código Postal __________-______ Localidade ____________________________________________________________
Freguesia _____________________________ Concelho ______________________________Telefone _______________
Telemóvel _______________ Correio eletrónico __________________________________________________________
 Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via correio eletrónico
Na qualidade de  Proprietário
 Arrendatário

 Usufrutuário

 Superficiário

 Administrador

 Locatário

 Mandatário

 Outro

___________________________________________________________________________________________________
Pretensão
Vem requerer a V. Ex.ª , nos termos do n.º 4 do art. 20. do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação
actual, a junção e aprovação dos seguintes projetos de especialidades:
 Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;
 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da
lei;
 Projeto de redes prediais de água e esgotos;
 Projeto de águas pluviais;
 Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado;
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 Projeto de infraestruturas de telecomunicações;
 Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro;
 Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias;
 Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;
 Projeto de condicionamento acústico;
 Termos de responsabilidade 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 n.º 31/2009, de 3 de
julho.
______________________________________________________________________________________________
Antecedentes
 Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Alvaiázere para o local em questão
 Pedido de informação prévia n.º ___________________

 Processo de loteamento n.º _______________________

 Processo de construção n.º _______________________

 Outro _________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Data e assinatura
Alvaiázere, ______ de _______________________ de 20_____

Pede deferimento,
O requerente
______________________________________________________________________

Validação *
Conferi a assinatura pelo C.C./B.I. n.º ______________________________ emitido/válido até ______ / ______ / ______
O funcionário _______________________________________________________________________________________

O gestor do procedimento _____________________________________________________________________________
Poderá ser contactado na Unidade Orgânica _______________________________________________________________
Pago pela guia nº _______________________, de ______ / ______ / ______, no valor de _______________________ €
* A preencher pelos serviços
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