NIPG:____________________
Data: _____ / _____ / _______

Ao Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira

Funcionário: _______________

Assunto: Entrega Projetos de Especialidade

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome ________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________ CP ________ / _______ ___________________________
NIF ______________________ Tel ________________________ E-mail ___________________________________________________
Representado por ________________________________________________________________ NIF __________________________
Autorizo ser notificado (a) para o email indicado

PRETENSÃO
Na qualidade de __________________________________, para o Processo ______________________ (a) nº _________________ vem
requerer a aprovação dos projetos de especialidade e o deferimento do pedido de licenciamento da operação urbanística a que se refere o
processo identificado. (Pode consultar elementos instrutórios do processo de licenciamento)

Estabilidade

Instalação de Gás

Rede de Águas Pluviais

Arranjos Exteriores

Redes Prediais de Água e Esgotos

Escavação e Contenção Periférica

Condicionamento Acústico

Resíduos Sólidos

Segurança Contra Incêndios

Alimentação e Distribuição de Energia/Ficha Eletrotécnica

Estudo de Comportamento Térmico

Instalações eletromecânicas (Pessoas/Mercadorias)

Instalações Telefónicas e Telecomunicações

Outro:_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(a) Obras, loteamento
Toma conhecimento:
1.O Município de S. João da Madeira utiliza os dados pessoais constantes neste formulário, para dar resposta aos seus pedidos bem como à instrução do respetivo processo. Os dados
pessoais poderão ainda servir para prestar informações sobre assuntos da cidade, fins estatísticos e/ou realização de estudos.
2.O uso da informação é efetuado no cumprimento da legislação aplicável, de forma a ser assegurada a confidencialidade e segur ança dos dados pessoais fornecidos. A entidade
responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais é a Câmara Municipal de S. João da Madeira.
3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade, consulte o nosso site em www.cm-sjm.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para rgpd@cm-sjm.pt.

São João da Madeira, _____ de ____________________ de ________
_________________________________________________________________________

Município de São João da Madeira | Av. Da Liberdade | 3701-956
Tel: (+351) 256200200 | Email: geral@cm-sjm.pt
Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa.FORM.OBP_ESP

Entrega de Projetos de Especialidade
Identificação dos Elementos a Anexar ao Requerimento

Nota: os elementos instrutórios, em formato digital, deverão ter a designação indicada dentro do identificador [ ]
(Ex.) OP_030.doc ; deverá corresponder à Memória Descritiva a enviar/entregar

(assinale os elementos apresentados com o requerimento)

[OP_094] - Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica
[OP_095] - Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica/Ficha eletrotécnica
[OP_096] - Projeto de instalação de gás
[OP_097] - Projeto de redes prediais de água e esgotos
[OP_098] - Projeto de águas pluviais
[OP_099] - Projeto de arranjos exteriores
[OP_100] - Projeto de infraestruturas de telecomunicações
[OP_101] - Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias
[OP_102] - Projeto de segurança contra incêndios em edifícios
[OP_103] - Projeto de condicionamento acústico
[OP_104] - Projeto de estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro
[OP_048] - Termos de responsabilidades dos técnicos autores dos projetos
[OP_070] - Comprovativo da inscrição em associação pública de natureza profissional, e da validade da mesma a quando da apresentação do
pedido inicial.
[OP_071] - Comprovativo da contratação do seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei 31/2009 de 3 de julho
[OP_160] - Cópia em suporte digital (CD ou DVD), nos termos do Artº6 do RMEU
Outro:________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

São João da Madeira, _____ de ____________________ de ________
_________________________________________________________________________
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