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APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS ESPECIALIDADES 
 

         Ex.mo Senhor: 

                                                         Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 

 Requerente (nome) ________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º ________________________, residente em 

(Rua/Avª) _________________________________________________________ (n.º/lote) 

______, (andar) ______,(localidade) _______________, (cód.postal)_________-______, 

Freguesia de ________________, Concelho de _________________, com o telefone nº 

_____________, portador do BI/CU n.º ________________datado de _____/_____/______, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de ______, na qualidade de: _______________requer 

a V. Ex.a, em conformidade com o preceituado no n.º 4, do Artigo 9º e no n.º 4, do Artigo 20º, 

do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor, se digne proceder 

à junção dos presentes Projetos de Engenharia das Especialidades solicitados, ao 

processo abaixo descriminado aprovado por despacho do Exmº Senhor Presidente da 

Câmara em ____/____/____ constante da vossa notificação de aprovação do Projeto de 

Arquitetura, Ofício nº ________, de ____/____/____, Processo nº ___________/______ de 

____/____/____, referente a (tipo de construção)____________ sito na (Rua, 

Avª)_______________________________________________ (n.º/lote)______ (localidade) 

______________ Freguesia de __________________________: 

 

 - Projeto de estabilidade que inclua o 

projeto de escavação periférica; 

 - Projeto de alimentação e distribuição de 

energia eléctrica; 

 - Projeto de redes prediais de água e 

esgotos; 

 - Projeto de águas pluviais; 

 - Projeto de arranjos exteriores; 

 - Projeto de comportamento térmico; 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: ________/________/______  
 Registado sob o n.º:   _________________ 
                     O Trabalhador, 

___________________________ 
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 - Projeto de instalações eletromecânicas, 

incluindo as de transporte de pessoas e ou 

mercadorias; 

 - Projeto de segurança contra incêndios; 

 - Projeto acústico; 

 - _________________________ 

 

 - _________________________ 

 

 

 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

 

 

Pede Deferimento, 

 

 

Seia, _____ de ______________ de 20___ 

 

O Requerente, 

 

................................................. 
 


