ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

PEDIDO DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________
MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
Solicito, ainda, que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/a □ técnico/a autor/a do
projeto □ outro. Nome: _________________________________________________ e-mail: ___________________________________
PRETENSÃO

Vem, na qualidade de

1

_____________________ , requerer a:

□ Inspeção periódica □ Reinspeção periódica □ Inspeção extraordinária
do(s) elevador(s) n.º (s) __________________ , instalado(s) no edifício sito em ______________________________________________
freguesia de ___________________________________________________________ relativos ao processo n.º

2

__________________ ,

cuja empresa de manutenção do ascensor é ____________________________________ , com NIPC ____________________________ ,
sede em _________________________________________ , telefone / fax ____________________ , com as seguintes caraterísticas:
n.º de pisos ________ tipo de equipamento _________________ marca _________________________________________________
carga: _____________ instalador: __________________________________________________________________________________

□ Edifício comercial ou de prestação de serviços abertos ao público;
□ Edifício misto de habitação e comércio ou de prestação de serviços abertos ao público;
□ Edifício de habitação com mais de 32 fogos ou mais de 8 pisos;
□ Edifício habitacional não incluído no número anterior;
□ Outros casos não previstos nos anteriores:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Pago por guia de receita n.º _______________ , de _____ / ____ / _____ .

Pede deferimento,
DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE

______ / ____ /______

_______________________________________________________

1
2

Proprietário/a ou outro/a titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística;
N.º de processo de registo do(s) elevador(es)
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