Despacho

Registo de Entrada

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Registado em SPO
Reqº.n.º.____/_____/____
Procº.____/_____/______
Data
____/____/_______

Em _______/_______/_______

O _______________________

O Assist. Técnico

______________________________
Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara
Mortágua

Municipal de

ASSUNTO: Apresentação de Projecto de Execução

(A)(Nome)____________________________________________________________________________
, contribuinte n.º ________________, portador do

B.I /

cartão de cidadão nº

emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________, em ___/___/___ e válido

______________,

até ___/___/___, residente na rua/av.ª ________________________________________, n.º_____,
____.º

andar, na localidade de _________________ (código postal _____ - _____), freguesia

de ______________, município de ____________________, na qualidade de
proprietário,

co-proprietário,

usufrutuário

__________________,

titular

do

processo de obras n.º _____/_____, titulado pelo Alvará de Licença n.º ____/____, de
____/___/____, da comunicação prévia n.º ____/___/____, de ___/___/____, referente às
obras de (especificar):_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vem apresentar a V. Ex.a, ao abrigo do disposto do n.º 4 do Art.º 80.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção introduzida pelo Dec. Lei nº. 26/2010 de
30 de Março, cópia do projecto de execução de arquitectura e de engenharia das
especialidades.
Mortágua, _____ de _______________ de ______
Pede deferimento,
(E)O Requerente___________________________________________
Portador do ___________. n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO
JUNÇÃO DE DOCUMENTOS A PROCESSO
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No ponto (A), o requerente terá que:
-

Preencher os dados pessoais;

-

Assinalar com um X, em que qualidade efectua o requerimento, ex.:
• Proprietário, co-proprietário, usufrutuário, ou qualquer outra qualidade
que lhe confira legitimidade para apresentar o pedido.

-

Identificar o processo a que o projecto de execução respeita.

No ponto (E), terá que:

-

Assinar o requerimento de acordo com o documento de identificação (bilhete de
identidade ou cartão de cidadão), indicando o respectivo número data e local de
emissão ou data de validade.

-

Se o requerente se fizer representar por procurador, este terá que assinar como
acima se indica e apresentar a procuração.

