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Informação

Despacho

Reg. n.º _____________

_________________________

_______________________

Taxa a cobrar: __________€

Em _____/_____/______

_________________________

_______________________

Pela Guia n.º ____________

_________________________

Em _____/_____/_________

Em _____/_____/_________

O Chefe da DTOU

O Presidente

O Funcionário

_______________________

_______________________

_______________________

Registo

O Funcionário
____________________

Taxas

APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de PENEDONO
___________________________________________________________________, Contribuinte fiscal n.º
____________________(1), com sede/morada em ____________________________________________,
Freguesia de __________________, Concelho de __________________, Código Postal n.º _____-_____,
telf. __________________, E-mail ____________________, na qualidade de ____________________(2),
processo n.º _____/________, vem requerer nos termos do ponto 4º do artigo 20.º do decreto-lei n.º
555/99 de 16 dezembro, com as alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º 136/2014 de 9 de setembro,
que se digne mandar aprovar os seguintes projectos das especialidades:
Projeto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica;
Projeto de alimentação e distribuição de energia eléctrica;
Projeto de instalação de gás (visado por uma entidade inspetora), quando aplicável;
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;
Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2/12;
Projeto de instalações eletromecânicas de transporte de pessoas e ou mercadorias;
Projeto de segurança contra incêndios;
Projeto acústico;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º
31/2009 de 3 de Julho.
Aos _____ de ________________ de 201__
Pede Deferimento,
O requerente, ________________________________________________________________________(4)
(Cartão de cidadão/B.I. n.º _____________________ de, ______/______/_______)
(1) – Tipo de contribuinte: S- Singular; C – Pessoa Colectiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição
(2) – Proprietário, comproprietário, comprador, herdeiro, cabeça de casal de herança, inquilino
(3) – Prédio, loteamento, parcela, lote, moradia, fracção, etc.
(4) – Procuração ou declaração, escritura, contrato de arrendamento, etc.
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