
  
    
 
 

 
 
PO.02_IMP.27  Município de Carrazeda de Ansiães Página 1 de 2  

 Município de Carrazeda de Ansiães 
 

 

Registo de Entrada  

Data:  

Requerimento .nº  

N.º de Processo  

Tipologia de operação urbanística  

Código da operação urbanística  

Login do funcionário do ATE  

 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 

Apresentação dos projectos de execução de arquitectura  e de engenharia das especialidades  
 nº4 do artº80 do regime jurídico da urbanização e edificação (D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações)  

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
  

NOME  

    

NIF  DOMICÍLIO / SEDE  

     
LOCALIDAD
E 

     CÓDIGO POSTAL   -   

      

TELEFONE  FAX         E-MAIL  

      

 PROPRIETÁRIO       MANDATÁRIO       OUTRO:  

 

 PRETENSÃO 
  

 Vem apresentar os projectos de execução de arquitectura e engenharia de especialidades referentes ao do processo       

 
N.º ________/____ - 
____ 

com alvará de 
licença 

N.º_____ de ____/____/____ comunicação prévia N.º __________/_____, 

 
relativo(a) às obras de _______________________,  tendo dado início aos trabalhos em   ____/____/____, 
que se descriminam e anexa os elementos referenciados na(s) página(s) seguinte(s) .:  

  Projecto de arquitectura 

  Projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica; 

  Projecto das redes prediais de abastecimento de águas e de drenagem de águas residuais domésticas (parecer favorável);   

  Projecto de águas pluviais 

  Projecto de arranjos exteriores; 

 Sistemas energéticos e climatização;  

  Projecto de Verificação do Cumprimento do RCCTE 

  Projecto de instalações electromecânicas;  

  Projecto de condicionamento acústico,  

  Projecto de Ventilação e exaustão e fumos;  

  Projecto de distribuição de energia eléctrica ou Ficha electrotécnica (potência inferior a 50 kVA);  

  Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações (ITED); 

  Projecto de instalação de gás – Visado por Entidade Inspectora  

  Projecto de segurança contra incêndios;  

  Nota: Assinalar nos quadrados em branco os elementos apresentados com o requerimento; Os quadrados sombreados destinam-se a uso exclusivo dos Serviços Camarários. 

 

 Recebidos e conferidos os elementos processuais, os quais se encontram em condições para aceitação 

 O requerente foi informado que o processo não está instruído de acordo com as normas legais aplicáveis mas insistiu em entregar 

o mesmo para apreciação. 

 

 Recebi comprovativo da entrega do processo na Câmara Municipal 

Ao requerente (titular do processo) é facultada cópia do presente requerimento, servindo como recibo comprovativo da entrada do pedido 

 

 

O presente pedido é acompanhado pelo Gestor de Procedimento, a quem compete assegurar a verificação da instrução, o 
cumprimento dos prazos, a prestação de informações e esclarecimentos aos interessados. 
O gestor de procedimento é a coordenadora técnica da SOU Fernanda Félix; ou em sua substituição __________________. 

 
Contactos: 
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Município de Carrazeda de Ansiães   
Rua Jerónimo Barbosa  
5140-077 Carrazeda de Ansiães 
Telefone: 278610200 
Fax: 278616404  

E-mail: geral@cmca.pt ou _____________________ 

Web: http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/  

 
  O funcionário,       O Técnico / Requerente 
 
_______________________________________   __________________________________ 
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