
 
Registo de Entrada  

 
__________________________________________ 

PO.02-IM.1.13.04 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro 
 

Assunto:  APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE 
 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
 

 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________________ 

Localidade: __________________________ código postal ________- ______  ______________________________ 

N.º Telefone: ________________ Telemóvel: _____________________ Fax: ____________________________ 

Cartão do Cidadão /B. Identidade: ____________________ válido até ____/___/_________ 

Arquivo de Identificação: _________________  

Número de Contribuinte: __________________________ 
 

 

OBJETO DE REQUERIMENTO 
 
 

Requer a V. Exa. conforme nº 4, artigo 20º do DL nº 555/99 de 16 de dezembro, alterado pelo DL nº 121/18 de 28 de dezembro, 

a aprovação dos projetos de especialidades que abaixo se descrimina e junto se anexam e correspondem à realização da obra a 

que se refere o Processo de Obras nº ______/______/20___, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em 

__________/_______/________. 

 ☐ Projeto de Estabilidade;                                   ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

 ☐ Projeto de Redes Prediais Aguas                  ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

                 ☐ Projeto de Redes saneamento                       ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

 ☐ Projeto de Telecomunicações;                       ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

 ☐ Estudo de Isolamento Térmico;                     ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

 ☐ Estudo de Isolamento Acústico;                    ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

 ☐ Fichas Eletrotécnicas/Projeto Elétrico;       ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

 ☐ Projeto de Segurança Contra Incêndios;    ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

 ☐ Projeto de Rede de Gás.                                    ☐ termo de responsabilidade do autor e inscrição válida na ordem profissional; 

                 ☐ Isenção de Projeto Rede de Gás 

                 ☐ outros 
                   ☐ comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei nº 31/2009 de 3 de julho com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 40/2015 de 1 de julho; 
 
 Finalmente, declara corresponder à verdade o requerido, nada tendo omitido. 
 

Pede Deferimento, 
 

Mogadouro, ______ de ___________________________de 20_______ 
 

O Requerente __________________________________________________________ 
 
 

 

 

Conferi a assinatura pelo BI n.º ______________________ de _____/_____/______ 

Livro n.º ______________ 

O Trabalhador(a): ____________________ Em: _____/_____/_____ 
 

 

Informação dos serviços: 
  
 
 
 

Confirmação Administrativa: 
 
 
 
 
 
 

 


