
 
 

Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos 

(1) - Nome do requerente, seja pessoa singular ou colectiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade 
e apresentar documento que a tanto o autoriza; (2) - Proprietário, mandatário, usufrutuário, superficiário, promitente comprador; (3) – Assinalar os projectos 
apresentados; 

Modelo ProjEsp - DOUSU2021 

 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPECIALIDADE 
(Art.º 20º, n.º 4 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) 

 
REGISTO DE ENTRADA DESPACHO 

 

Reg.n.º_______Liv.º________ 

Proc.º n.º______N.ºDoc._____ 

_________________________ 

_________________________ 

_____/______/20____ 

O FUNCIONÁRIO, 

………………………………… 

 

Para Gestor de Procedimento / Para análise e informação 

________________________ 

________________________ 

 

_____/______/20____ 

O DIRETOR do DOUSU, 

……………………………….. 

 
Ex.mo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Avis 

 

R
E

Q
U

E
R

E
N

T
E

 (1) _____________________________________________________________________________, 

contribuinte fiscal n.º__________________, com sede/morada no(a)/em______________________ 

_______________________________________________________________________________, 

telefone ________________________ e endereço electrónico_____________________________, 

na qualidade de (2) _______________________________ 

 

P
R

E
T

E
N

S
Ã

O
 Vem apresentar e submeter a apreciação, em conformidade com o disposto no n.º 4 do Art.º 20º do 

RJUE, e na sequência do procedimento de controlo prévio que decorre a coberto do Processo n.º 

____/______ de ___/____/____, os Projectos de Especialidade a seguir discriminados(3), necessários 

à execução da operação urbanística cujo Projecto de Arquitectura foi aprovado em ___/___/_____, 

conforme Ofício de Notificação n.º ________ de  ___/___/_____. 

Nestes termos, junto para apreciação em formato papel e no correspondente formato digital, as peças 

escritas e desenhadas, assinadas por técnico legalmente habilitado e acompanhadas dos respectivos 

termos de responsabilidade e comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos. 

 Projecto de Estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica 

 Projecto de Alimentação e Distribuição de Energia Eléctrica, quando exigível, nos termos da lei 

 Projecto de Instalação de Gás, quando exigível, nos termos da lei 

 Projecto de redes prediais de Água e Esgotos 

 Projecto de Águas Pluviais 

 Projecto de Arranjos Exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado 

 Projecto de Infraestruturas de Telecomunicações 

 Estudo de Comportamento Térmico e demais elementos previstos na Port.ª n.º 349-C/2013, de 2.Dez. 

 Projecto de Instalações Eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias 

 Projecto de Segurança contra Incêndios em Edifícios 

 Projecto de Condicionamento Acústico 

 _________________________________________________________________________ 
 

 
    Autorizo que as notificações no âmbito desta apresentação sejam realizadas por via electrónica, nos 

termos do Art.º 121º do RJUE 

 
Pede deferimento, 
 
_____/_________/20____ 
 
O REQUERENTE, _____________________________________________________________________________________________ 
 
C.Cidadão/B.I. n.º................................., Válido até ......./......../............. 


