REGISTO (a preencher pelos serviços)

JUNÇÃO DE ESPECIALIDADES

id# caso:

(Pedido de anexação de projetos de engenharia de especialidades)

n.º caso:
data:
processo:

Exmo.(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Tomar

n.º anexos:

1. REQUERENTE
nome/designação
NIF/NIPC

BI/CC/passaporte

telefone

e-mail

validade

morada
localidade

código postal

concelho

freguesia

na qualidade de

contacto preferencial

2. MORADA ALTERNATIVA

(a preencher apenas caso a morada de contacto seja diferente da morada do requerimento)

morada
localidade

código postal

concelho

freguesia

3. PEDIDO
Requer a V. E.xa, nos termos do n.º4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção, se digne anexar os seguintes
projectos de engenharia de especialidades relativos ao processo acima mencionado:
projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica

projecto de estrutura e de fundações

projecto de instalação de gás, quando exigível nos termos da lei

projecto de redes prediais de águas

projecto de redes prediais de esgotos

projecto de águas pluviais

projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações

projecto de arranjos exteriores

projecto de segurança contra incêndios em edifícios

estudo de comportamento térmico

projecto acústico
projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e/ou mercadorias
declaração de conformidade regulamentar ou termo de responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para esse
efeito, a atestar a conformidade da execução do projecto de comportamento térmico com o projecto aprovado (para pedidos de
licenciamento ou de comunicação prévia iniciados a partir de 1 julho de 2008)
4. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
sito em
freguesia

localidade
5. AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE DADOS

O Município informa que, de acordo com o artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), os seus dados pessoais serão tratados de forma
lícita pelo Município de Tomar e pelas entidades externas necessárias, no âmbito das suas atribuições e competências.
Ao assinar o presente documento está a declarar que leu e compreendeu os direitos e deveres que tem no âmbito da Política de Privacidade e de Proteção
de dados, na relação do Município de Tomar com o Cidadão, autorizando o tratamento dos seus dados pessoais.

pede deferimento,
Tomar,

de

de

assinatura ........................................................................................................................................................................
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