Despacho

Registo de Entrada

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Em _______/_______/_______

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

O _______________________

O Assist. Técnico

______________________________

Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara
Mortágua

Municipal de

ASSUNTO: OBRAS PARTICULARES (A)- Proc.º n.º ____/_______/ ______
Licenciamento de obras de edificação – Junção de projectos das especialidades (n.º 4 do Art.º
20.º do Dec. Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo Dec.Lei n.º 26/2010 de 30/03).
(B)(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,

locatário

___________________,

titular do processo e tendo pendente nessa Câmara Municipal o processo referenciado em
epígrafe,

relativo

a(C)______________________________________________________

____________________________________________________________, cujo projecto de
arquitectura foi aprovado em ____/ ___/ _____, vem requerer a V.Ex.ª a se digne mandar
juntar ao mesmo e aprovar os seguintes projectos de especialidade que assinala com (D) X
:
Projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica;
Projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica;
Projecto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei;
Proj. de redes prediais de água e esgotos;
Projecto de arranjos exteriores;

Projecto de águas pluviais ;

Projecto acústico;

Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações;

Estudo de comportamento térmico;
Projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias;
Projecto de segurança contra incêndios.

(E)A junção é feita:

por iniciativa do requerente

para cumprimento do que lhe foi determinado

através do ofício n.º ________, de ___/ ___/ ____.

(F)(Outros elementos) __________________________________________________
________________________________________________________________________
Mortágua, _____ de _______________ de ______
Pede deferimento,
(G)O Requerente___________________________________________
Portador do ___________. n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________
Mod. n.º. P-2 Câmara Municipal de Mortágua – Junção de Projectos de Especialidades

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO
-JUNÇÃO DE PROJECTOS DE ESPECIALIDADESImpresso – Mod. n.º. P-2 Câmara Municipal de Mortágua –Junção de projectos de especialidades.

No ponto (A), o requerente terá que:
-

Indicar o número do processo de obras.

No ponto (B), terá que:
-

Preencher os dados pessoais;

-

Assinalar com um

, em que qualidade efectua o requerimento, ex.:

•Proprietário, co-proprietário usufrutuário, ou qualquer outra qualidade
que lhe confira legitimidade para apresentar o pedido.

No ponto (C), terá que:
-

Indicar a que é que respeita o processo pendente, ao qual pretende juntar os
projectos das especialidades.

No ponto (D), terá que:
-

Assinalar com um

, os projectos das especialidades que pretende juntar ao

processo de obras, ( n.º. 5 do art.º. 11º. da Portaria 232/2008 de 11/03).
-

Deve requerer a junção dos projectos das especialidades, necessários à execução
da obra, no prazo de 6 meses, a contar da notificação do acto que aprovou o
projecto de arquitectura, (n.º. 4º. do art.º. 20 do Dec. Lei 555/99 na redacção
dada pelo Dec. Lei nº. 26/2010 de 30/03, este prazo pode ser prorrogado v. n.º. 5
do mesmo artº.).

No ponto (E), terá que indicar se a junção dos projectos das especialidades:
-

É feita por iniciativa do requerente;

-

Se é para cumprimento de notificação feita por oficio, indicando neste caso a data
e número do mesmo.

No ponto (F):
-

Poderá acrescentar ao pedido, qualquer esclarecimento que entenda necessário.

No ponto (G):
-

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.

