
                          DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
      Pedido de Aprovação dos Projetos de Engenharia das Especialidades

EXM.º SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÓVOA DE LANHOSO                  

 contribuinte fiscal n.º 

residente em ,freguesia de 

concelho de , com código postal -  

na qualidade de  do prédio onde pretende realizar a operação urbanística,

vem requerer  a  V.Ex.ª,  em conformidade com o  disposto  no  n.º  4  do  artigo  20.º  do  regime jurídico

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, se digne aprovar os

projetos de engenharia das especialidades da obra respeitante ao processo de obras n.º /

 cujo projeto de arquitetura foi aprovado por despacho  de / /  (vosso ofício n.º

/DGUP-20 , de de  de .

Para o efeito junta os seguintes elementos (selecione a caixa correspondente ao documento anexado):

Suporte  digital  de  todos  os  elementos  que  integram  o  presente  pedido,  nos  moldes  do
estabelecido pelo RMUE; 

Declaração de Conformidade do Formato Digital; 
Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;
Projeto de alimentação e distribuição de energia Elétrica
Projeto de instalação de gás, quando aplicável; 
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, e ulteriores alterações; 
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, e ulteriores alterações;

Pede deferimento,
**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor  Sim    Não

Póvoa de Lanhoso,  de  de 

 **
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