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Modelo OP-A12.03 
 

ENTRADA Nº  _______________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  
Nº FOLHAS  ________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

PEDIDO DE JUNÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES 
 
 
Exmo. Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 
 

Requerente 

 _____________________________________________________________________________________   

portador do BI  ____________, NIF  ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________  

Residência/Sede  _______________________________________________________________________  

Código Postal ________-______ ___________________________________________________________  

Endereço Electrónico  ____________________________________________________________________  

na qualidade de 1  _______________________________________________________________________  

titular do Procº de Obras nº _________ referente a 2  ___________________________________________  

do prédio abaixo referido e cujo projecto de arquitectura mereceu aprovação camarária realizada em 

___/___/______ vem submeter à Exmª Câmara Municipal os projectos de especialidades abaixo 

identificados: 

� Estabilidade; � Electricidade; � Gás; � Água; � Águas Residuais; � Águas Pluviais;  

� Telecomunicações; � Isolamento Térmico; � Instalações Electromecânicas; � Arranjos Exteriores; 

� Segurança Contra Incêndio; � Acústico; � Climatização; � __________________________  

Os projectos de especialidade apresentados respeitam o projecto de arquitectura que acompanha o pedido 

de licenciamento em curso. 

 

Pede Deferimento, 

Albufeira, _____ de _________________ de 20___ 
 

O Requerente 
 

__________________________________________ 
 
 

                                                 
1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 Construção, Alteração, Ampliação, Reconstrução, etc… 

Prédio 

� Urbano � Misto � Rústico � Lote nº _______  

inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº ________________. Com a área de ____________ m2,  

sito em  _______________________________________________________________________________  

correspondente ao Art.º nº __________ da Secção _________ da freguesia de  _____________________  

 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº __________. 



 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se 
encontram em condições de aceitação. 
 
_____/____/______ O Funcionário______________________ 

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 
 

 
____/____/______ O Requerente _______________________ 

Resoluções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos a apresentar: 

- Os referidos na Portaria nº 232/08 de 11.03.2008, publicada no D.R. nº 50, Iª Série 
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