
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo

REQUERIMENTO

JUNÇÃO DE PROJECTOS DE ESPECIALIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome ,

contacto , com residência na ,

na localidade de , código postal nº ,

Contribuinte nº , BI/CC nº 

e-mail , domicílio de 

notificação , na qualidade de:

 Proprietário      Arrendatário      Mandatário      Promitente comprador      Usufrutuário

REPRESENTANTE/PROCURADOR

Nome , contribuinte ,

contacto , com residência na ,

na localidade de , código postal nº ,

portador do BI/CC nº , e-mail 

na qualidade de:       Mandatário      Sócio-gerente      Administrador      Outro

Titular do processo de obras nº  referente a 

cujo projeto de arquitetura foi aprovado em .

Vem solicitar a V. Exª.
Junção e aprovação dos projetos de especialidades, nos termos do nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei 555/1999, de 16 de 
dezembro, na sua redação atualizada, publicada em anexo ao Decreto-Lei 136/2014 de  9 de setembro de 2014.

Para o efeito o pedido deverá ser instruído com os vários projetos de especialidades, em conformidade com o nº. 16, do
capítulo III, anexo I da Portaria 113/2015, de de 22 de abril, discriminados em índice datados e numerados:

 Projeto de Estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;
 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e, quando exigível nos termos da lei;
 Projeto de instalação de gás, quando exigível nos termos da lei;
 Projeto de redes prediais de águas e esgotos;
 Projeto de águas pluviais;
 Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado;
 Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações (ITED);
 Projeto de comportamento térmico (RCCTE) e demais elementos previstos na Portaria nº 349-C/2013 de 2/12;
 Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transportes de pessoas e ou mercadorias;
 Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;
 Projeto de condicionamento acústico;
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 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 31/2009 de 3 de
julho.

 

 

 

LER COM ATENÇÃO:
O pedido de requerimento foi devidamente instruído de acordo com os elementos disponibilizados pelo(a) requerente.

1) O(A) requerente declara que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre o pedido. 

Ferreira do Alentejo, , de  de .

Pede Deferimento,

________________________________
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