Município de Baião
Câmara Municipal

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES
(Nº 4 do artº 20 do D.L. 555/99 de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Baião
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome
Contribuinte nº
com

, portador do C.C. Nº

morada/sede

Válido até

,

em

Freguesia de

, Concelho de

Código Postal

, Telefone

Telemóvel

, E-mail

na qualidade de

,
____________________________________________________________________________
PRETENSÃO
Vem apresentar os seguintes projetos de execução, referentes ao processo n.º

-

/

de acordo com o projeto de arquitetura aprovado.

____________________________________________________________________________
ANEXOS
Ficha de apresentação dos projetos de engenharia de especialid ades.

Pede deferimento,
Aos,

O Requerente,
Ass. ________________________________________
(

)

NOTAS
Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)
O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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____________________________________________________________________________
ELEMENTOS ENTREGUES
Estabilidade e dimensionamento que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;
Alimentação e distribuição de energia elétrica, aprovado por entidade credenciada;
Instalação de gás;
Redes prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas;
Rede predial de drenagem de águas pluviais;
Verificação do cumprimento do RCCTE;
Acústico;
Infraestruturas de telecomunicações;
Ventilação e exaustão de fumos ou gases de combustão;
Arranjos exteriores;
Instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e/ou mercadorias;
Outro

.

A preencher pelos serviços
Conferi os documentos (assinatura legível e categoria):
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