Registo de Entrada
N.º ___________________
Proc.º N.º _____________
Em _____/_____/_______
O Func.º ______________

Exmo. Senhor,
Presidente da Câmara
Municipal de Barrancos

IDENTIFICAÇÃO DO
LOCAL

IDENTIFICAÇÃO DO
REQUERENTE

ENTREGA DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES
Nome: _____________________________________________________ Contribuinte Fiscal nº: _________________
Morada: _________________________________________________________________________ Nº: ______________
Código Postal: _________-_______ Localidade: _______________________________________________________
Freguesia: _____________________________________ Concelho: _________________________________________
Telefone: ____________________ Email: _______________________________________________________________
Na qualidade de:

Proprietário;

Mandatário;

Usufrutuário;

Outro __________________________

Do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Barrancos, sob o n.º _________________ e
inscrito na matriz com o n.º _____________.
Do(a)

Prédio Rústico;

Prédio Urbano;

Prédio Misto

Morada: _________________________________________________________________________ Nº: ______________
Freguesia: _____________________________________ Concelho: _________________________________________
Vem requerer a V.ª Ex.ª, ao abrigo do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, na sua redação atual, se digne
mandar juntar ao processo n.º ______/_________, relativo a ___________________________________________
______________________________, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em ______/______/20_____, e
aprovar os seguintes projetos de engenharia de especialidades que assinala com
- Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;

ÂMBITO DA PRETENSÃO

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica/Ficha Eletrotécnica;
- Projeto de instalação de gás (visado por entidade credenciada);
- Projeto de redes prediais de água e esgotos;
- Projeto de drenagem de águas pluviais;
- Projeto de arranjos exteriores;
- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações;
- Estudo de comportamento térmico, em conformidade com o Decreto-Lei nº118/2013, de
20/08;
- Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou
mercadorias;
- Projeto de segurança contra incêndios (visado pela ANPC e respetivo parecer);
- Ficha de segurança contra incêndios;
- Projeto acústico;
- Projeto/Ficha de ventilação e exaustão de fumos/Gases de combustão;
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- Projeto das Instalações mecânicas de climatização, em conformidade com o Decreto-Lei
nº118/2013, de 20/08;
- Projeto de recolha de resíduos de construção e demolição;
- __________________________________________________________________________________
NOTAS:
- Todos os projetos deverão ser acompanhados pelos respetivos termos de responsabilidade subscritos
pelos autores dos projetos da engenharia da especialidade quanto ao cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis;
- Apresentação da declaração de inscrição emitida pela respetiva associação pública profissional
oficialmente reconhecida dos autores da engenharia de especialidades válida.

Pede Deferimento,
Barrancos, _____ de _______________ de 20____
O Requerente, _____________________________________________
Conferi a assinatura pelo BI/CC n.º _____________ de ____/____/_____. O Func.º _________________

Despacho

Em ____/____/______

Em ____/____/______

O Chefe da UOSU

O Presidente

_______________________

_______________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Informação/UOSU

