Registo de Entrada

Pagamento

Registado em SGD

Despacho

Paga a taxa no valor de

Data
____/____/_______

Em ____/____/______

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Em _______/_______/_______

O Assist. Técnico

O Assist. Técnico

O ________________________________

Lvrº.1 OBRAS
N.º. _________/_________

_______________ €
Guia n.º ___________

Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara Municipal de
Mortágua
ASSUNTO:

Inspecção /
- Ascensor;

Reinspecções de:
- Monta Cargas;

- Escada Mecânica;

- Tapete Rolante.

1

(A)Empresa :________________________________________________________________________
contribuinte n.º ___________________________, com sede em_______________________________
________________________________________,

n.º_____,

____.º

andar,

na

localidade

de

_________________________________ (código postal _____ - _____), ________________________,
Empresa de Manutenção de Ascensores (EMA), inscrita na D.G.E. sob o n.º. ____________________.
(B)Vem Solicitar a V.Ex.ª, nos termos do disposto nos artº.s 7º. E 8º. Do Dec-Lei n.º. 320/2002, de 28
- Inspecção Periódica /

de Dezembro e no anexo V ao mesmo diploma, a realização de
Reinspecção, à instalação abaixo assinalada com

-

:
2

Ascensor

N.º. de Identificação ____________________________

Monta – Cargas

N.º. de Identificação

2

____________________________

N.º. de Identificação

2

____________________________

N.º. de Identificação

2

____________________________

Escada Mecânica
Tapete Rolante

Localização: Rua __________________________________________________________, n.º. ______,

localidade ___________________________________, freguesia _____________________________.
Proprietário: _______________________________________________________________________,

Contribuinte n.º. _________________________, residência / sede na Rua/Avª.____________________
_________________________________, n.º. ______, ______º. andar, na localidade de ____________
_________________________, (código postal _______ - ____) freguesia _______________________,
município ___________________________________.
Mortágua, _______ de ________________________ de ___________
Pede deferimento,
(C)A Requerente___________________________________________

Mod. n.º. I /R – 1 Câmara Municipal de Mortágua – Pedido de Inspecção ou de Reinspecção de Elevadores e outros.

1

As inspecções periódicas devem ser requeridas pela Empresa de Manutenção (EMA), cuja manutenção das instalações esteja a seu cargo – n.º. 1,
anexo V ao D.L. n.º. 320/02;
2

Identificar as instalações pelo n.º. do processo atribuído pela Câmara Municipal ou pela D:G.E., ou no caso da primeira inspecção, pelo n.º. de
fabrico do equipamento.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS REQUERIMENTOS
PEDIDO DE INSPECÇÃO OU DE REINSPECÇÃO DE ELEVADORES E OUTROS
IMPRESSO – Mod. n.º. I/R– 1 Câmara Municipal de Mortágua

(Dec. Lei n.º. 320/2002 de 28/12)
No ponto (A), a requerente (EMA)terá que:
-

Preencher a sua identificação;

-

As inspecções periódicas devem ser requeridas pela Empresa de Manutenção
(EMA), cuja manutenção das instalações esteja a seu cargo – n.º. 1, anexo V
ao D.L. n.º. 320/02;

No ponto (B), deverá assinalar com

:

-

se é uma inspecção periódica ou uma reinspecção;

-

o tipo de Instalação e respectivo n.º. de identificação;
Nota: O n.º. de identificação das instalações corresponde ao n.º. do processo atribuído pela
Câmara Municipal ou pela D.G.E., ou no caso da primeira inspecção, pelo n.º. de fabrico do
equipamento.

Deve indicar ainda:
-

a localização da instalação mecânica em causa;

-

identificação do respectivo proprietário;

No ponto (C), o representante da requerente (EMA) deverá assinar.

TAXAS A COBRAR:
- Com a apresentação do requerimento, são cobradas as taxas previstas no artº.
99º. da Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças do Município de Mortágua, de acorod com o
solicitado.
A Tabela de Taxas poderá ser actualizada a qualquer momento, podendo as taxas
indicadas sofrer alterações.

