Despacho

Registo de Entrada

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Em _______/_______/_______

Registado em SPO
Reqº.n.º.____/_____/____
Procº.____/_____/______
Data
____/____/_______

O ______________________

O Assist. Técnico

_______________________________

Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara
Mortágua

Municipal de

ASSUNTO: ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA
(A)

(Nome)________________________________________________________________________,

contribuinte n.º ________________, portador do
______________,

B. I /

cartão de cidadão n.º

emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________, em ___/___/___ e

válido até ___/___/___, residente na rua/Av. ________________________________________,
n.º_____, ____.º

_____),

andar, na localidade de ________________________ (código postal _____ -

freguesia

qualidade de

de

______________,

proprietário,

município

co-proprietário,

de

____________________,

usufrutuário,

na

__________________

(B) Vem requerer a V.Ex.ª, nos termos do n.º 2 do art.º 81.º do Dec. Lei n.º 555/99, de
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 26/2010 de 30/03, a
execução de escavação e contenção periférica até à profundidade do piso de menor cota
respeitante à construção de__________________________________________________
____________________, a que respeita o Proc.º n.º _________/_____, cujo projecto de
arquitectura foi aprovado em ____/____/____, e do qual já consta o projecto de
estabilidade.
(C) Junto se apresenta:_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Mortágua, _____ de _______________ de ______
Pede deferimento,
(D) O Requerente___________________________________________
Portador do ___________. n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________

Mod. n.º P-8 Câmara Municipal de Mortágua – Escavação e contenção periférica

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS REQUERIMENTOS
Escavação e Contenção Periférica
-Artº. 81º., n.º. 2, do Dec. Lei nº. 555/99 de 16/12, na actual redacção do Dec. Lei n.º. 26/2010 de 30/03-

IMPRESSO – Mod. n.º P-8 Câmara Municipal de Mortágua

No ponto (A) o requerente terá que:
Preencher os dados pessoais e morada completa;

-

Assinalar com um X, em que qualidade efectua o requerimento.
· Proprietário, Comproprietário, Usufrutuário ou qualquer outra
qualidade que lhe confira direitos a apresentar o pedido.

-

No ponto (B) deve referir qual a operação urbanística, o n.º. do respectivo processo e a
data de aprovação da arquitectura.

No ponto (C) o requerente deve indicar os documentos julgue necessários juntar ao pedido.
Nota: se ainda não tiver apresentado o projecto de estabilidade, deve junta-lo a estes
pedido, para que o mesmo seja apreciado.
No ponto (D):
- Assinar o requerimento de acordo com o documento de identificação (bilhete de
identidade ou cartão de cidadão), indicando o respectivo número data e local de
emissão ou data de validade.
-

Se o requerente se fizer representar por procurador, este terá que assinar como
acima se indica e apresentar a procuração.

