
PROJETOS DE ESPECIALIDADES

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Manteigas

Nome: Tipo i: 

N.º de Contribuinte: Morada: 

Freguesia: Código Postal: Concelho: 

Contato preferencial: Fax: 

E-mail: 

Tipo de documento: N.º: Valido até: 

Representado por: 

Morada: 

Telefone: 

Na qualidade de ii: 

Em resposta ao V/ ofício nº de ,  relativo  ao 

processo n.º , nos termos do nº 5 do art.º 11º da Portaria 232/2008 de 11 de 

Março, venho apresentar a V. Ex.ª os Projectos de Especialidades abaixo indicados, nos termos do nº 4 do 

art.º 20º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 

de 30 de Março: 

Projecto de Estabilidade que inclua projecto de escavação e contenção periférica;

Projecto de Instalação de Gás, quando aplicável nos termos da Lei;

Projecto de Alimentação e Distribuição de Energia Eléctrica, quando exigível nos termos da Lei ou 

Ficha Eléctrica;

Projecto de Redes Prediais de Água e Esgotos;

Projecto de Águas Pluviais;

Projecto de Arranjos Exteriores;

Projecto de Instalações Telefónicas e Telecomunicações (ITED);

AVAC;

      Projeto de Sistemas de Gestão Técnica Centralizada, quando exigível nos termos da lei;

Estudo de Conforto Térmico;

Declaração de Conformidade Regulamentar;

Projecto de Instalações Electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e/ou mercadorias;
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REGISTO DE ENTRADA

Reg. Nº: Reg. Nº: Reg. Nº: 

Procº nº: 

Em: Em: Em: 

Trab: 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

 

ASSUNTO



Projecto / Ficha de Segurança Contra Incêndios em Edifícios;

Projecto Acústico;

i - S - Pessoa Singular; C - Pessoa Colectiva; I - Isento; P - Público ii - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para formalizar o procedimento

Local da Obra 

Freguesia

INFORMAÇÃO

Nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 2.º da Portaria 113/2015, de 22 de abril: Os requerentes e comunicantes 
podem apresentar  documentos adicionais  não enunciados no anexo I  da Portaria  113/2015,  de 22 de abril,  que 
entendam pertinentes para o licenciamento e fiscalização das operações urbanísticas, assim como justificar a não 
instrução do pedido com alguns dos elementos obrigatórios previstos naquele anexo quando desnecessários face à 
pretensão em concreto. 

TOMA CONHECIMENTO

Os dados pessoais solicitados neste requerimento destinam-se à(s) finalidade(s) nele expressa(s), bem como para fins estatísticos 
ou históricos, sendo o Município de Manteigas responsável pelo seu tratamento. Pode exercer os direitos de informação, acesso, 
retificação,  apagamento,  limitação de  tratamento,  portabilidade,  oposição  através do  email  rgpd@cm-manteigas.pt.  Para mais 
informações consulte a Política de Privacidade disponível no nosso site https://cm-manteigas.pt/politica-de-privacidade ou no balcão 
único. 
Por motivos legais, os dados pessoais podem ser submetidos a deliberação dos órgãos executivo e deliberativo do Município.
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito 
do presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a 
todos aqueles que o solicitem.

Data: (aaaa/mm/dd)

Pede Deferimento 
O(A) Requerente

_____________________________________
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber 
ou não puder assinar (exibição do B.I.) 
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Guia n.º: ___________ Valor: _________

Data: ____/____/____ Trab.:_________
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