Ex. mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Felgueiras
LICENÇA PARCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / REPRESENTANTE
NOME / DENOMINAÇÃO

NIF/NIPC

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

-

CERTIDÃO PERMANENTE

-

DOMICÍLIO / SEDE

CAE
N.º

-

CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

FAX

REPRESENTANTE

NIF

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

TELEFONE

DOMICÍLIO

E-MAIL

-

CP

SÓCIO-GERENTE

MANDATÁRIO

OUTRO:

-

PROCURAÇÃO ONLINE

-

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
DOMICÍLIO ESCOLHIDO

-

CP

No âmbito deste procedimento consinto que qualquer comunicação ou notificação seja efetuada por correio eletrónico

OUTROS MEIOS DE
NOTIFICAÇÃO
Pessoas singulares

por telefone

por fax

(A notificação por telefone está sujeita a confirmação por carta registada no dia útil mediato.)

OBJETO DO REQUERIMENTO
Requer a V. Ex.ª, ao abrigo do n.º 6 do Artigo 23.º do D.L. n.º 555/99, na sua atual redação, Licença Parcial para Construção da Estrutura da obra
a que se refere o Projeto de Arquitetura já aprovado, conforme comunicação dessa Câmara Municipal efetuada através do ofício n.º
de

/

/

Processo n.º

/

Para o efeito junta a seguinte documentação:
Já entregou projetos de especialidades

Documento comprovativo de prestação da caução, de montante igual ao custo da demolição da estrutura até ao piso de menor cota .

Projetos de especialidades:

Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica
Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica
Projeto de instalação de gás
Projeto das redes prediais de água e esgotos
Projeto de águas pluviais
Projeto de arranjos exteriores
Projeto de infraestruturas de telecomunicações
Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro
Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias
Projeto de segurança contra incêndios em edifícios
Projeto de condicionamento acústico
Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

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

Pede deferimento.

O requerente,

Felgueiras,______/____/______

__________________________________________________________________________

Conferi a identidade do requerente / representante pela exibição do C.C. / B.I.

O G.M.,

Confirmei a entrega dos documentos indicados pelo requerente.
Verifiquei e informei o interessado de deficiências na instrução do pedido; todavia, o interessado insistiu na sua entrega.

REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

O G.M., _____________________________________________________
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