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  R. ENTRADA N.º:                                          DATA:                                   FUNCIONÁRIO:                                           PROCESSO N.º:  

                                                                                                                                                                                                                           (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS) 

 
 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fronteira 

 

REQUERENTE
 

(NOME/ DESIGNAÇÃO)                                                                                                                                                      (MORADA COMPLETA) 

        

                                                                                                               (CÓDIGO POSTAL - LOCALIDADE)                                                     (N.º DE CONTRIBUINTE )               

         

(N.º DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - VALIDADE/ EMISSÃO/ ARQUIVO)                                                                            (PROPRIETÁRIO/ ARRENDATÁRIO/ OUTRO)                                                                       

        
NA QUALIDADE DE 

                                                                                                                  
 

PRETENSÃO
 

Vem requerer, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação mais atual, a junção dos 

projetos e estudos de especialidades, aplicáveis, ao processo n.º                                                                     , 

em nome de                                                                                                                                                .     

 

Entrega das especialidades, 

          na fase inicial, juntamente ao projeto de arquitetura (                              ). 
 

          após a aprovação do projeto de arquitetura (aprovado em,                     , a que se refere o ofício de    

         notificação n.º                                 e informação do dos serviços técnicos n.º                                       ). 
    

PROJETOS E ESTUDOS ENTREGUES EM ANEXO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

TOTAL PARCIAL

     Projeto de estabilidade que inclua o projeto de    

      escavação e contenção periférica; 

     Projeto de aliment. e distribuição de energia elétrica;  

     Ficha eletrotécnica;  

     Projeto de instalação de gás;  

     Projeto de redes prediais de água; 

     Projeto de redes de esgotos; 

     Projeto de águas pluviais; 

     Projeto de arranjos exteriores; 

     Projeto de infraestruturas de telecomunicações; 

     Estudo de comportamento térmico e demais elementos  

     previstos na Portaria n.º349 -C/2013, de 2 de dezembro; 

     Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as  

     de transporte de pessoas e ou mercadorias; 

 

     Ficha de segurança contra incêndios em edifícios; 

     Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; 

     Projeto de condicionamento acústico; 

     Termos de responsa. dos autores dos proj. entregues -   

         Doc.s de Ident.  -       Dec.s Ordem/A  -       Seguros; 

                                                                                      ; 

                                                                                      ; 

                                                                                      ; 

                                                                                      ; 

                                                                                      ; 

                                                                                      ; 
      

                                                                                      ; 

                                                                 ; 

                                                                                                 ; 

                                                                                                 ; 
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                                                                            ;                                                                                      ; 

                                                                            ;                                                                                      ; 

                                                                            ;                                                                                      ;  

                                                                            ;                                                                                      ;  

                                                                            ;                                                                                      ;  

 

 

 

Pedidos de isenção, exposição, declaração/ termos de responsabilidade pela não entrega de determinada 

especialidade aplicável: 
 

  ,            

ENQUADRAMENTO LEGAL                                                                                                                                                      ; 
 

  ,            

ENQUADRAMENTO LEGAL                                                                                                                                                      ; 
 

  ,            

ENQUADRAMENTO LEGAL                                                                                                                                                      ; 
 

  ,            

ENQUADRAMENTO LEGAL                                                                                                                                                      ; 
 

  ,            

ENQUADRAMENTO LEGAL                                                                                                                                                      ; 
 

  ,            

ENQUADRAMENTO LEGAL                                                                                                                                                      ; 

 
   

                                                                                                                  ;    N.º de exemplares em papel                    . 
 
 

 

Nota: Os projetos e estudos de especialidades deverão conter os respetivos termos de responsabilidade, subscritos pelos autores, quanto ao 

cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, a cópia do seguro de responsabilidade civil, declaração de inscrição 

(válida), na respetiva Ordem/ Associação profissional e documento de identificação civil (BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte). 
 

NOTAS 

 
 

 

                                                                                             Fronteira,          de                          de 20 
 

 (ASSINATURA DO REQUERENTE) 

 
 

 (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS) 

 ASSINATURA CONFERIDA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (CASO NÃO SE OPTE PELA ASSINATURA DIGITAL) 

                DATA:                           20                                            FUNCIONÁRIO: 

   TAXAS: 
         

(DESPACHOS/ OUTRAS INFORMAÇÕES) 

 

Suporte digital (designar)


