Projetos de especialidades e
outros estudos destinados à
execução da obra
CMPB.R.043.00

Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770
www.cmpb.pt | e-mail: geral@cmpb.pt

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

BI / CC / Passaporte:
Telefone:
Na qualidade de:

Código Postal:
Validade:

NIF:

Fax:
Proprietário(a)

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Requer a junção dos PROJETOS DE ESPECIALIDADES e OUTROS ESTUDOS:
Em simultâneo com o requerimento inicial de Licenciamento;
Ou após o ato que aprovou o projeto de arquitetura conforme previsto do n.º 4, art.º 20º, do RJUE, no processo de LICENCIAMENTO da
obra, com classificação GSP
/ N.º
/ Ano
No âmbito de COMUNICAÇÃO PRÉVIA, ao abrigo do art.º 35º do RJUE
Conforme notificação, através de:
Ofício com referência

/

, datado de

/

/

Notificação Presencial, com registo no processo em como tomou conhecimento, datado e assinado.

Para o efeito declara que os projetos entregues se encontram instruídos com os Termos de Responsabilidade dos respetivos
autores, elaborados de acordo com

o anexo I da Portaria 232/2008, de 11 de março /

anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de

abril, discriminando quais as normas e regulamentos observados na elaboração dos projetos e acompanhados de documento comprovativo de
inscrição válida em organismo profissional.

NOTA:
Caso o técnico responsável entenda que dadas as características da edificação, poderá eventualmente ficar dispensado de apresentação de algum dos projetos / elementos,
deverá apresentar exposição por escrito justificando a referida dispensa e apresentando como fundamento a base legal para a mesma.

Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.
Pede deferimento,
Ponte da Barca,

de

de

O(A) Requerente,

BI/CC:

, emitido em

Arquivo(BI):

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação:
O pedido está instruído com os elementos necessários.
Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por
sua insistência, foi aceite.

página 1/1

