INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE PARECER
Técnico:

Tel./Tlm.:

Fax:

Processo N.º

Entrada na AP ___/___/___

@:
Registo N.º

PEÇAS DE PROJETO CONSTANTES NO PROCESSO
Documentação Geral
Elementos do Projeto
Requerimento AP046
Cópia do cartão de projetista ou de Ordem ou declaração de Ordem ou Associação
Comprovativo de aprovação do projeto de arquitetura e/ou requerimento inicial de pedido
de licenciamento junto da Câmara Municipal de Paredes
Planta topográfica atualizada 1:5.000

S

N

Elementos do Projeto (PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)
Termo de responsabilidade do Técnico autor do projeto
Memória descritiva e justificativa
Mapa de Medições e Orçamento
Dimensionamento hidráulico e demais elementos de cálculo
Planta topográfica atualizada (à escala 1.500 ou 1:1.000)
Plantas (com traçado das redes de abastecimento de água e, caso exista, a localização da
origem própria de abastecimento, à escala 1:500 ou 1:1000)
Plantas (se justificável, para clarificação de traçado, entre outros aspetos, à escala 1:200)
Cortes (à escala 1:100 ou 1:50)
Pormenores construtivos (materiais/acessórios, nós de rede, valas, maciços e ancoragens,
caixa de contador – disponível nestes serviços, etc., à escala 1:50 e 1:20)

S

N

Elementos do Projeto (PROJECTO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS)
Termo de responsabilidade do Técnico autor do projeto
Memória descritiva e justificativa
Mapa de Medições e Orçamento
Dimensionamento hidráulico e demais elementos de cálculo
Planta topográfica atualizada (à escala 1.500 ou 1:1.000)
Plantas (com traçado das redes de drenagem de águas residuais, indicação das efetivas
inclinações e diâmetros dos coletores, caixas de visita, caixas de ramal de ligação, ligação
à rede pública ou ligação aos orgãos depuradores de águas residuais, instalações
elevatórias quando existentes, etc., à escala 1:500 ou 1:1.000)
Plantas (se justificável, para clarificação de traçado, entre outros aspetos, à escala 1:200)
Perfis longitudinais (dos coletores propostos, com indicação de diâmetros, materiais,
inclinações, caixas de visita, cotas, profundidades e extensões, etc.)
Pormenor dos órgãos depuradores (quando existam)
Pormenores construtivos (materiais/acessórios, valas, caixas de visita, caixa ramal de
ligação, execução de ramais prediais, instalações elevatórias, etc., à escala 1:50 ou 1:20)

S

N

Obra de Urbanização – LOTEAMENTOS

Rubrica do Requerente ou do Técnico

___________________________________________

OBS. A presente verificação de instrução do pedido de parecer, respeita apenas à constatação da existência dos
elementos indispensáveis à análise dos respetivos projetos para emissão do parecer, sendo da responsabilidade do
autor do projeto o cumprimento e a coadunação dos elementos apresentados com a legislação em vigor, bem como se
pressupõe que as peças apresentadas se encontrem em linguagem oficial, devidamente assinadas/rubricadas pelo
técnico autor do projeto, legíveis, compreensíveis e explícitas, não vinculando a presente verificação, a entidade em
causa ao respetivo parecer favorável, bem como pode a entidade entender a necessidade de solicitar complemento de
peças escritas e desenhadas de projeto, até estarem reunidas as condições necessárias, para a emissão de parecer
favorável.
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