
 

 

 

 

 

 

 

1 Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual). 

2 Riscar o que não interessa. 

O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS 

SOL - 087.003 

TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA 
 

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 

 

REQUERENTE  

Nome/Designação ...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

Domicílio/Sede ............................................................................................................................................................. 

Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 

Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 

Código de acesso à certidão permanente de registo comercial ........................................................................ 

Contribuinte n.º ............................................ Cartão do cidadão n.º/BI n.º ............................................................. 

emitido por ................................................. em ............./............./................ válido até .........../............./............... 

Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 

na qualidade de1 ............................................................... representado(a) por ………..............…….................. 

......................................................................................................................................................................................... 

Domicílio ........................................................................................................................................................................ 

Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 

Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 

Contribuinte n.º ……...………............ Cartão do cidadão n.º/BI n.º......................................................................... 

emitido por ................................................ em ............./............./................ válido até ............/............./...............  

Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 

 

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO  

Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do n.º 1/n.º 22 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, permissão para a 

execução de: 
 

 Trabalhos de demolição 

 Trabalhos de escavação com/sem2 contenção periférica 

 

no prédio sito ………………………………………………..............…….……........................................., freguesia de 

……….....……............…………………..................................…………..…, com a área de .......................... m2, que 

confronta a Norte com .............................................................................................................................................., 

Sul com ........................................................................................................................................................................, 

Nascente com ............................................................................................................................................................, 

Poente com ................................................................................................................................................................., 

inscrito na matriz predial rústica/urbana2 da respetiva freguesia sob o artigo …..........….............………, 

descrito na Conservatória do Registo Predial da Lousã sob o n.º ……………................….....…........................., 



 

 

 

 

 

 

 

2 Riscar o que não interessa. 

O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS 

SOL - 087.003 

 

 

 

com o código de acesso à certidão permanente de registo predial ……………………………………………, 

para o qual possui informação prévia favorável/projeto de arquitetura aprovado2, Processo n.º 

………………../……………….. 

 

Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala: 

 Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor(a) de obra 

 Declaração da associação pública de natureza profissional onde se encontra inscrito(a) o(a) 

técnico(a) responsável pela direção de obra  

 Plano de demolições 

 Projeto de estabilidade  

 Projeto de escavação e contenção periférica 

 Estimativa do custo de obra 

 Livro de obra, com menção do termo de abertura 

         Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P.  

 Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei nº 100/97, de 13 de setembro  

 Plano de segurança e saúde (Duplicado) 

 Documento comprovativo de prestação de caução 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pede deferimento, 
 
Lousã, ............ de .......................................... 20 ..................... 
 
 
O/A Requerente .......................................................................................................................................................... 
 
RESERVADO AOS SERVIÇOS 

OBSERVAÇÕES: ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O/A TRABALHADOR/A:……………………………………………………………….…….  DATA: …………../…………../………….. 

 


