
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Para prenchimento manual
Após integral prenchimento digital
PLANO DE ACESSIBILIDADES
Selecionar o projeto.
,
(a)
, (b)
do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, ambos com a redação conferida pelo Decreto n.º 136/2014, de 9 de setembro, que o plano de acessibilidades de
,
localizada em (c)
,
(f)
sob o n.º
, declara, para efeitos
(e)
(g)
, (h)
,
,
(c)
por (i)
, observa as normas legais 
- 
(d)
,
,
contribuinte n.º
,
- 
(d)
(c)
e regulamentares aplicáveis
(j)
Há normas técnicas de acessibilidades que não fora cumpridas?
PLANO DE ACESSIBILIDADES
Selecionar o projeto das especialidades.
, ,  , - , contribuinte n.º ,   sob o n.º , declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 9 de agosto, ambos com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 8 de setembro, que o plano de acessibilidades de  , localizada em , freguesia de ,  por ,  , - , observa as normas legais e regulamentares aplicáveis
 
Data 
()
, válido até
n.º
()
 n.º , válido até 
(b)
Nome do autor do plano.  
(a)
(c)
(d)  
(e)
(f)
(g) 
(h)
(i)
Habilitação do autor do plano.  
Indicação do nome do requerente ou comunicante. 
Localização (rua, número de polícia, etc.). 
Indicar código postal.
Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso.  
Indicação da natureza da operação urbanística a realizar. 
Indicação da freguesia. 
Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 
Indicar, quando for o caso, as normas técnicas de acessibilidades que não foram cumpridas e justificação dos motivos que legitimam o incumprimento. 
()
Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão do cidadão. 
()
Indicar CC (Cartão do cidadão) ou BI (Bilhete de identidade).
()
Termo de Responsabilidade - Autor do Plano de Acessibilidades
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