
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome Estado

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

Profissão

OBJETO DO PEDIDO

  3. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica (2 exemplares);

  4. Projeto de sistema de distribuição de água (2 exemplares);

  5. Projeto de sistema de drenagem de águas residuais domésticas (2 exemplares);

  6. Projeto da fossa sética - (estanque-betão armado, não estanque-licença de descarga) (2 exemplares);

  7. Projeto de sistema de drenagem de águas pluviais (2exemplares);

  8. * Projeto de instalação e rede de distribuição de gás (2 exemplares) (entregue com a aprovação da entidade licenciadora);

  9. Projeto de infraestruturas de energia eléctrica, ou fichas electrotécnicas (3 exemplares);

  10. Projeto de infraestruturas de telecomunicações (2 exemplares);

  11. Projeto de instalações eletromecânicas de transporte de pessoas e/ou mercadorias (2 exemplares);

  12. Pormenor de ventilação (2 exemplares);

  13. Pormenor da exaustão de fumos ou gases de combustão (2 exemplares);

  14 . (-) Edifícios de habitação - Projeto de comportamento térmico pré-certificado, acomnpanhado por

Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada;

  15. * Projeto de acústico (2 exemplares);

  16. Projeto de arranjo dos espaços exteriores (2 exemplares);

  17. Projeto de receção e distribuição de radiodifusão sonora e televisiva (4 exemplares);

  18 . (-) Edifícios de comércio e serviços - Projeto do sistema técnico objeto de requisitos no âmbito do RECS (2 exemplares
pré-certificados);

relativo a
vem, nos termos do n.º 4 do art.º 20 / nº 3 do art.º 59º (1) do RJUE apresentar os respetivos projetos de especialidades, relativos à
          fase / totalidade (1) da obra, a seguir discriminados:

Na sequência da aprovação do projeto de arquitetura da operação urbanística a que se refere o processo n.º /

  1. Termo de responsabilidade do coordenador do projeto de acompanhado do documento comprovativo da qualificação (Anexo
II portaria 232/08, de 11 de março, art.º 10 do RJUE e art.º 9 da lei 31/2009, de 3 de julho).

  2. Seguro de responsabilidade civil quer do coordenador quer de todos os autores dos vários projetos (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)

PROJETOS DAS ESPECIALIDADES

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.U  / / /

Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa 2)proprietário, procurador ou representante  3) descrição da obra em execução 4) assinatura do
proprietário, procurador ou representante conforme BI



2-  -

DESPACHO

Em / /

O Presidente,

Monchique,  /  /

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

Pede deferimento Requerente (4)

Observações:

OBSERVAÇÕES

2-  -

Nota - Todos os projetos têm que ter termo de responsabilidade  pela sua elaboração acompanhado de documento comprovativo da
qualificação e seguro de responsabilidade civil extracontratual sempre válido até ao termo da execução da obra.

Para a emissão da autorização de utilização é necessário:
     (-) entrega do certificado energético da fração ou frações autónomas
     * certificado de conformidade emitido nos termos da legislação aplicável.
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