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REQUERIMENTO – PEDIDO DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO OU DE
ESCAVAÇÃO OU CONTENÇAO PERIFERICA

E CONTENÇÃO PERIFÉRICA

periférica

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Penela

Identificação do Requerente

Nome / Designação

Morada

Código Postal

E-mail

B.I. / N.º Id. Civil Validade | |

Contribuinte Telefone / Telemóvel

Código da Certidão Comercial Permanente

Requer a V. Exa.

Na qualidade de requerente procurador do processo n.º

Em conformidade com o disposto no n.º 1 n.º 2 do art.º 81º do RJUE a permissão para execução

dos trabalhos de demolição de escavação e contenção periférica

Notas:
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Documentos Instrutórios

Assinale com uma cruz (X) nos quadrados identificados com “Req” os documentos que junta ao processo, sendo os
quadrados identificados com “CMP” destinados a ser preenchidos pelos serviços da Câmara Municipal

COSOANTE O CASO DEVERÁ ENTREGAR:

Req. CMP

Plano de demolições;

Projeto de estabilidade;

Projeto de escavação e contenção periférica;

Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo(s) autor(es) do(s) projeto(s) quanto ao cumprimento das
normas legais e regulamentares aplicáveis;

Prova da validade da inscrição do(s) técnico(s) em associação pública de natureza profissional;

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei
n.º 31/2009, de 3 de julho.

Estimativa de custo da reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes do início dos
trabalhos, assinada por técnico habilitado;

Outros elementos -

Documentos Instrutórios confirmados por ____________________ em _____ / _____ / _____

Pede deferimento

O requerente,

Penela, de de 20

Dados do documento identificativo
do requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____  /_____ /_____
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Observações

O funcionário Penela, de de 20


