Registo de Entrada
Procº Nº ____/201__
Em ____/____/201__
O Funcº __________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor

PROJETOS DE ESPECIALIDADES
Identificação do Requerente:
Nome/Designação:_______________________________________________________________________,
Morada/sede:___________________________________________________________________________,
Freguesia:____________________________________________________ código postal: ________‐_____
Concelho: ______________________________________________________________________________,
NIF nº.: _____________________B.I./ C. C. nº _____________________ data de validade: ___/___/_____,
Telem nº.:________________ Telef nº.:_______________, Email: _________________________________,
Tendo pendente nessa Câmara Municipal o processo de obras nº___/____, cujo projecto de Arquitectura
foi aprovado em ___/___/____, vem requerer a V.Exª. nos termos do nº 4 do art.º 20º, do Decreto‐Lei nº
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto‐Lei nº 136/2014, de 9 de
setembro, se digne mandar juntar ao mesmo e aprovar os seguintes projetos de especialidade que a seguir
assinala:
a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; ......................
b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto de instalação de gás, quando
exigível, nos termos da lei; ...................................................................................................................
c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; ..................................................................................
d) Projeto de águas pluviais; ................................................................................................................
e) Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado; ................
f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ............................................................................
g) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349 ‐C/2013, de 2 de
dezembro; ............................................................................................................................................
h) Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias;
i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; .......................................................................
j) Projeto de condicionamento acústico; ......................................................................................................

k)Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das
disposições legais e regulamentares aplicáveis; ..................................................................................
l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º
31/2009, de 3 de julho. ........................................................................................................................

Pede deferimento,
Ponte de Sor, ______ de ____________________de 201__
O (A) Requerente

_____________________________________________

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS
Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. nº _____________, válido até ___/___/____. O Funcº.______________

