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APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO SUJEITAS
A LICENÇA
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
DO/A REQUERENTE

Nome * (1)
Morada *
Freguesia *
Cód. postal *

-

Localidade *

NIF *

Singular

NIC/BI/Pass *

Válido até *

Telefone *

Telemóvel

Coletiva (2)
/

/

Vitalício

Sim

Não

Fax

Email
Na qualidade de (2)

Proprietário

Usufrutuário

Superficiário

Outro (3)
* Preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas.
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo
dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza.(2) Assinalar com X a opção pretendida. (3) Especificar.

DO PEDIDO

Vem apresentar a V. Exa., ao abrigo do artigo 20.º, n.º 4 do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei
n.º 26/2010, de 30 de março, os projetos das especialidades e outros estudos necessários à execução da obra de
, cujo requerimento
inicial deu origem ao Processo de Obras n.º
por despacho datado de

/

/

/

, tendo o projeto de arquitetura sido aprovado

, conforme comunicação que lhe foi notificada em

a coberto do Ofício n.º

, de

/

/

/

/

,

.

DOS PROJETOS QUE APRESENTA (4)

Projeto de estabilidade, que inclua projeto de

Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo

escavação e contenção periférica;)

as de transporte de pessoas e/ou mercadorias;

Projeto de instalação de gás;

Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;

Projeto de alimentação e distribuição de energia

Projeto de instalações telefónicas e de

elétrica;

telecomunicações;

Projeto de redes prediais de água e esgotos;

Estudo de comportamento térmico;

Projeto de águas pluviais;

Projeto acústico;

Projeto de arranjos exteriores;

Cópia dos elementos instrutórios em suporte
digital (CD).
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(4) Assinalar com X os projetos que apresenta.
(5) Os projetos das especialidades relativos ao comportamento térmico e às instalações eletromecânicas de climatização, devem ser acompanhados de
Declaração de Conformidade Regulamentar, emitida para cada fração autómoma do edíficio, em conformidade com o modelo constante no Despacho
nº 10250/2008, publicado no Diário da República nº 69, Série II, de 8 de abril de 2008.

Todos os projetos devem ser acompanhados pelos termos de responsabilidade de autor do respetivo projeto e
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coordenador de projeto, obedecendo às especificações definidas nos Anexos I e II da Portaria n.º 232/2008, de 11 de
março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 26/2008, de 9 de maio, bem como de comprovativo de inscrição
em associação profissional pública ou, tratando-se de técnicos cuja atividade não esteja abrangida por associação
pública, de que possuem habilitação adequada para o efeito.
O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
__________________________________, ____/____/_______
O/A Requerente

Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar
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