REQUERIMENTO

Município de Amares
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do MA. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do MA, a sua actualização ou correcção.

DUOP – Divisão de Urbanismo e Obras Particulares

Licenciamento de Obras Particulares
– Fase de Especialidades

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Amares
Requerente:_______________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________________
Código Postal: __ ____ - _______

Freguesia: __________________ Concelho: ____________________

BI/C.Cidadão n.º __________________________ Identificação Fiscal de Contribuinte n.º ______________
Telf.:________________

Telm: _____________________

Fax: _______________________

Correio Electrónico: ________________________________________________________________________
Vem solicitar a V.ª Ex.ª, nos termos do n.º 4 do art.º 20º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro
alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de Setembro, na qualidade de titular, a aprovação do
projecto de especialidades, conforme o estabelecido nos termos da Parte III do Anexo 1 da Portaria n.º
113/2015 de 22 de Abril, cujo projecto de arquitectura mereceu aprovação por despacho de
____/____/______.
Processo de obras n.º ______________________, relativo a
� Obras de construção � Obras de alteração � Obras de ampliação � Obras de reconstrução
� Obras de conservação � Obras de demolição � Outra ___________________
Prédio sito no lugar/rua de _____________________________________________________________________________,
Freguesia de ______________________.
Para o efeito, anexa os seguintes elementos necessários para análise:

 

Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;
Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto de instalação de gás, quando exigível, nos
termos da lei;
Projeto de redes prediais de água e esgotos;
Projeto de águas pluviais;
Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado;

 

Projeto de infraestruturas de telecomunicações;

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de
dezembro;
Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias;
Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;
Projeto de condicionamento acústico;
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 n.º 31/2009,
de 3 de julho.
Projeto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica, quando aplicável;
Acto pago ao município, nos termos da tabela
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Pede deferimento,
Amares, ……… de………………..… de ………….

REQUERIMENTO

de taxas e licenças em vigor, através da
Licenciamento
Guia de Receita n.º
Resolução:

Município de Amares

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do MA. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do MA, a sua actualização ou correcção.

DUOP – Divisão de Urbanismo e Obras Particulares
__________________________
O Requerente,
__________________________________
B.I./CC

válido até

emitida em
_____/_____/________
O funcionário

Dados a preencher pelo signatário, nos termos do DL

de Obras Particulares
– Fase de Especialidades

Data: ______/______/_______

____________________________

250/96, de 24 de Dezembro

Informação dos serviços:

Nome:________________
Serviço:______________
Data: _____/_____/________
Rubrica: ____________________
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