Registo de entrada
Nº__________Liv.º______
Proc.º N.º__________
Em ___/___/___
O Func.º______________

_________________ DEFERIDO
____________________________
Em _____/_____/_____
____________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

Identificação do
Munícipe

STA – Modelo 10

Licenciamento

Autorização de Obras Particulares – Junção de projecto de especialidades

Nome:
Morada:
Freguesia:
Estado Civil:
E-Mail:
Arq. Identificação:

Código Postal:
Telefone:

Fax:

Nº B.I.:

Data de Emissão:

/

/

Nº Contribuinte:

Objecto do Requerimento

Na qualidade de (a) _____________________, titular do processo, tendo pendente nessa
Câmara Municipal o processo em epígrafe, relativo a _______________________________________
__________________________________________________, cujo projecto de arquitectura foi
aprovado em ____/____/_____, vem requerer a V. Ex.ª nos termos do n.º 4 do art.º 20.º, do Decretolei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de Junho,
se digne mandar juntar ao mesmo e aprovar os seguintes projectos de especialidade que assinala com
x:
Projecto de estabilidade que inclua o projecto
de escavação e contenção periférica;
Projecto de alimentação e distribuição de
energia eléctrica;
Projecto de instalação de gás;
Projecto de redes prediais de água e esgotos;
Projecto de águas pluviais;
Projecto de arranjos exteriores;
Projecto de instalações telefónicas e de
telecomunicações;

Estudo de comportamento térmico;
Projecto de instalações electromecânicas,
incluindo as de transporte de pessoas e ou
mercadorias;
Projecto de segurança contra incêndios;
Projecto acústico;
Projecto de instalação para recepção de
televisão e radiodifusão;
_____________________________________
_____________________________________

A junção dos documentos é solicitada:
Por iniciativa do requerente;
Para incumprimento do que lhe foi determinado através do (b) _______________________
___________________________________________, de ____/____/_____ (n.º________)
(c)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Castro Verde, ___ de __________ de ______
(a)

Pede deferimento
O requerente
___________________________
(b)

Inutilizar, ou, se for caso disso, escrever “procurador”, “mandatário”, etc. “Oficio”, “mandado de
(c)
notificação”, ou “aviso”; Espaço para quaisquer outros elementos. Se o processo estiver arquivado por se ter
excedido o prazo (n.º 6. do art.º 20.0), acrescentar aqui o pedido de revalidação da aprovação.

Conferi a assinatura pelo B.I. n.º _________________ de ____/____/_____ e confirmo o recebimento
dos documentos referidos no requerimento supra. Em ____/____/_____ . O Func.º ______________

