Município de Arraiolos
Câmara Municipal
www.cm-arraiolos.pt

Entrada n.º
Processo n.º
Registado em:
O Funcionário:

DESPACHO/DELIBERAÇÃO
A Preencher pelos serviço

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS
Preencher pelos serviços

REGISTO

EXMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE
DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES
Identificação do requerente (preencher com letra maiúscula)
Nome/Designação
Domicilio/sede

N.º

Localidade

Código Postal

NIF / NIPC

BI / CC

Passaporte

válido até

Identificação do representante (preencher com letra maiúscula)
Nome/Designação
Domicilio/sede

N.º

Localidade

Código Postal

NIF / NIPC
Na qualidade

BI / CC
Mandatário

Passaporte
Sócio-gerente

Administrador

válido até
Outro

Meios de notificação ao requerente ou representante
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço:
Domicilio/sede

N.º

Localidade

Código Postal

Telefone

Fax

Email

Pedido
Em conformidade com o estabelecido no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), vem requerer V. Exa. aprovação dos projetos de especialidade,
referentes ao processo n.º

O Requerente /

, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em

O Representante

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

Praça do Município nº 27, 7040-027 Arraiolos
Telef. (+351) 266490240 ● Fax.(+351) 266490257 ● email: geral@cm-arraiolos.pt
NIPC 501258027

Validei a conformidade da assinatura de acordo com o documento
exibido.

O Funcionário
Pago pela guia n.º

Conforme regulamento taxas do Município

E089E01
1/2

Data

Data

Gestor do Procedimento:
Nome
Local

Câmara Municipal

Horário

09:00H às 17:00H

Atendimento presencial

Quinta-feira

INSTRUÇÃO DOS ELEMENTOS, devendo selecionar a caixa correspondente ao documento anexado
➢ Os elementos que instruem o pedido deverão ser organizados pela ordem indicada no presente modelo de instrução.
ANEXO I – Elementos instrutórios III
1

Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;

2

Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei;

3

Projeto de redes prediais de água e esgotos;

4

Projeto de águas pluviais;

5

Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado;

6

Projeto de infraestruturas de telecomunicações;

7

Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de dezembro;

8

Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias;

9

Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;

10

Projeto de condicionamento acústico;

11

Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis;

12

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.

Dispensa de entrega de documentos

ANEXO II - Condições de apresentação dos elementos instrutório
1

Os elementos instrutórios que devam ser apresentados em formato digital, devem assumir o formato “pdf”, ou, caso contenham peças desenhadas, o
formato “.dwf” e o formato “.dwg” ou formatos abertos equivalentes, adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho no que respeita à
implantação da operação urbanística.

2

As peças escritas devem respeitar o formato A4.

3

Os elementos instrutórios devem incluir um índice que indique os documentos apresentados e estes devem ser paginados.

4

As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à identificação da peça: o nome do requerente, a localização,
o número do desenho, a escala, a especificação da peça desenhada e o nome do autor do projeto.

5

Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos devem ser datadas e assinadas pelo autor ou autores do projeto.

6

Sempre que a operação urbanística a apreciar compreenda alterações ou demolições parciais e/ ou afetar a via pública, devem ser utilizadas para a
sua representação as seguintes cores convencionais:

6.a

A vermelha para os elementos a construir;

6.b

A amarela para os elementos a demolir;

6.c

A preta para os elementos a manter;

6.d

A azul para elementos a legalizar.

7

As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as cores convencionais, quer nos desenhos com a proposta
final.

2/2

