EXMO.(A) SENHOR(A) PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código
Postal

N.º Identificação
Fiscal

BI/Cartão de
Cidadão n.º

Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone

Cartão Munícipe n.º
Telemóvel

Fax

E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE (LEGAL) em caso de Pessoa Coletiva
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Bilhete
Identidade
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até:
Administrador

Outro

PEDIDO
Vem requerer a V.Ex.ª, nos termos do disposto no artigo 81º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, a execução de trabalhos de demolição, escavação e contenção
periférica, para o prédio a seguir identificado:

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO

Rua

N.º

Freguesia

Lote n.º

N.º Registo Predial
Informação prévia n.º

Inscrito na matriz sob o(s) artigo(s)

Processo n.º

Projeto arquitetura aprovado com data de

JUNTA
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X), os documentos que junta ao seu
processo.
Plano de demolições;
Projeto de estabilidade de e/ou projeto de escavação e contenção periférica;
Indicação do local de depósito de entulhos ou terras;
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Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra, pelo diretor de obra;
Caução (para reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes do início dos trabalhos);
Estimativa do custo total dos trabalhos;
Apólice de seguro, em vigor, que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de
trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro;
Declaração de titularidade de alvará emitido pelo Instituto da Conservação e do Imobiliário (INCI, IP), com
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, a verificar através da consulta do portal do InCI, I.P., pela
entidade licenciadora;
Plano de Segurança e saúde;
Outros elementos que o requerente pretenda entregar:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pede Deferimento
Marco de Canaveses

O Requerente

/ __/____

O Assistente Técnico

_______________________________

INFORMAÇÕES E DESPACHOS DOS SERVIÇOS
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