
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Requerente

Projecto Data

 Freguesia

Processo N.º

Local

 /  /

Termo de responsabilidade do coordenador do projecto acompanhado do documento comprovativo da
qualificação (Anexo II Portaria 232/08, de 11 de Março e art.º 10 do RJUE e art.º 9.º da Lei 31/09, de 3 de Julho)

Seguro de responsabilidade civil quer do coordenador quer de todos os autores dos vários projectos da
obra (atenção que o seguro deve estar sempre dentro da validade até ao termo da execução da obra - n.º 7 art.º 22 da Lei 31/2009, de 3 de
Julho)

Fichas  electrotécnicas até 50 Kwa ou projecto de infra-estruturas de energia eléctrica acima de 50 Kwa

Projecto de infra-estrutura de telecomunicações

Projecto de sistema de distribuição de água

Projecto de sistema de drenagem de águas residuais/domésticas

Projecto de sistema de drenagem de águas pluviais

Projecto de estabilidade (incluindo projecto de escavação e de contenção periférica)

(-) Demostração do cumprimento do RCCTE (inclui declaração de conformidade regulamentar)

ou

(-) Projecto dos sistemas energéticos de climatização (inclui declaração de conformidade regulamentar)

 Pormenor da exaustão de fumos ou gases de combustão

Pormenor de chaminés de ventilação

 Pormenor da fossa séptica - (estanque em betão armado, não estanque com licença de descarga)

* Projecto de instalação e rede de distribuição de gás (entregue com a aprovação da entidade licenciadora)

* Projecto acústico

Projecto de arranjos dos espaços exteriores

Projecto de recepção e distribuição de rádio-difusão sonora e televisiva

Projecto de instalação electro-mecânicas de transporte de pessoas e/ou mercadorias

Processo instruído com os seguintes elementos:

Monchique,

Tomei conhecimento
O requerente / técnico

 /  /

Conferi
O funcionário

OBSERVAÇÕES

/ /
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exemplares   necessários    entregues

Nota - Todos os projectos têm que ter termo de responsabilidade acompanhado de documento comprovativo da qualificação (Anexo I Portaria 232/08, de
11 de Março e art.º 10 do RJUE e art.º 12 da Lei 31/09, de 3 de Julho)

Para a emissão da licença de utilização é necessário:
     (-) entrega do certificado energético da fracção ou fracções autónomas (nº3, artº 23 D.L.79/06 e artº 12 D.L.80/06 ambos de 4 de Abril);
     * certificado de conformidade emitido nos termos da legislação aplicável.

 Divisão de Urbanismo e Ambiente
Departamento  de  Planeamento  Ordenamento  e  Gestão  Urbanística

Câmara Municipal de Monchique

Procedimento de projectos das especialidades - registo de entrega de documentos
(Artigo 12.º da Portaria nº 232/2008, 11 de Março)
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