Entrada
N.º de Registo ___________

MUNICÍPIO DE MÊDA
Setor de Serviços Urbanos

Data _____ / _____ / ______

Funcionário:___________

ENTREGA DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mêda
Identificação do requerente
Nome:____________________________________________________________________________
NIF n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, B.I. / C.C. n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Domicílio/Sede: _______________________________________________________________________
Freguesia: ___________________________ Concelho: _______________________________________
Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ____________________________________________________
Telefone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Correio Eletrónico _________________@ ___________________
Pretensão
Na qualidade de _______________________ a), e em conformidade com o nº 4 do artigo 20º do
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro, se digne mandar,
juntar ao mesmo e aprovar, os seguintes Projetos de Especialidade assinalados com X: ( Um
exemplar em papel e formato digital – CD, de acordo com a Portaria nº 113/2015 de 22 de abril:
a)

Proprietário, usufrutuário, locatário, titular de direito de uso, etc.

□ 1 - Projeto de Estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;
□ 2 - Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica;
□ 3 - Projeto de instalação de gás;
□ 4 - Projeto das redes prediais de água e esgotos;
□ 5 - Projeto de águas pluviais;
□ 6 - Projeto de arranjos exteriores;
□ 7 – Projeto de infraestruturas de telecomunicações;
□ 8 – Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria nº 349C/2013, de 2 de dezembro;

□ 9 - Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas ou
mercadorias;

□ 10 - Projeto de segurança contra incêndios;
□ 11 - Projeto acústico;
□ 12 - Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis;

□
□

13 -Prova da inscrição válida do(s) técnico(s) em associação/ordem profissional;

14 - Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos
termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.
DATA E ASSINATURA:

Pede deferimento,
Mêda,

_____ /_____/_________

O requerente:_________________________________________________________________
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Atendimento

□

□

Verifiquei que foram apresentados todos alguns elementos assinalados com x no presente
requerimento, faltando os mencionados nos pontos _______________________________________
Outras Observações:_______________________________________________________________
Mêda,

_____ /_____/_________

O funcionário: ____________
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