À Águas de Paredes
Paredes, ____ de _______________ de 201__
(Nome)

__________________________________________________________________________________, com

morada / sede

(riscar o que não interessa)

sito na Rua / Av / Trav

_________________________________________________

(riscar o que não interessa)

Freguesia

de

___________________________

______________,

Concelho

de

_____________, Código Postal _______-____, Telefone ou Telemóvel n.º___________ / ____________, portador
do bilhete de identidade / cartão de cidadão

(riscar o que não interessa)

n.º _______________, emitido pelo Arquivo de

Identificação de _____________, em ___/___/___, com o contribuinte n.º ____________________, e-mail
____________________ @ _____________

(o parecer será encaminhado para o endereço eletrónico mencionado)

vem solicitar a

V. Ex.ª, na qualidade de requerente, emissão de parecer para os Projetos de Especialidade abaixo mencionados em
II, com o processo de licenciamento n.º ______ /____ , da obra de construção / ampliação* / remodelação ou
reconstrução* / legalização / alteração

, do edifício / urbanização

(riscar o que não interessa)

destinado a ____________________________, que pretende realizar na Rua / Av / Trav

(riscar o que não interessa)

(riscar o que não interessa)

___________________________________________, nº ____________ na Freguesia de ___________________,
Concelho de Paredes e cujos antecedentes processuais (se aplicável) se identificam abaixo em I.

I) Identificação de antecedentes processuais (se aplicável) :

* Processo de licenciamento da construção existente nº ____ /___ P
Processo de loteamento no qual se insere a pretensão nº ____ /___ L
Apresentação de comprovativo da Junta de freguesia e/ou C.M. de Paredes atestando a antiguidade da
construção ou a inexistência de projeto antecedente SIM ____ NÃO ____
Observações: _____________________________________________________________________________

II) Identificação das especialidades apresentadas :
Projeto de Abastecimento de Água
Projeto de Drenagem de Águas Residuais

SIM ____ NÃO ____
SIM ____ NÃO ____

III) Dados do processo :
Novo:

SIM ____ NÃO ____

A apresentação de comprovativo de aprovação do projeto de arquitetura e/ou requerimento inicial de pedido de
licenciamento junto da Câmara Municipal de Paredes é obrigatória nos processos de licenciamento.

Aditamento: Em resposta à informação n.º _____ - DT / OP - _____ de _____ /___ /____
Voluntário SIM ____ NÃO ____
Outros: ____________________________________________________________________________________

______________________
(técnico / requerente)

1. Todos os projetos devem ser entregues em suporte digital, conforme definido em “Informação sobre entrada de
processos na AP”.
2. A Águas de Paredes declina qualquer responsabilidade sobre a não recepção da mensagem e-mail, decorrente de
problemas relacionados com a caixa de correio eletrónico indicada pelo requerente ou sistema de transmissão de emails, nomeadamente caixa cheia, alteração de endereço eletrónico, etc.
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