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DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA - OBRAS DE EDIFICAÇÃO 
ANEXO 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
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 Os elementos devem ser numerados e organizados pela ordem indicada, com numeração de páginas de forma sequencial e devidamente rubricadas. 
.
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Obras de Edificação - Pedido de Demolição, Escavação e Contenção Periférica
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
Art.º 81.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Requer permissão para execução dos trabalhos de
da obra a que se 
refere o Proc.º n.º
 - OEL, que pretende realizar no prédio abaixo identificado, e para a qual dispõe de:
Para o efeito, junta os elementos assinalados em anexo e declara que essa obra vai ser executada por: 
emitido pelo IMPIC, I.P.
com Alvará / Título de Registo n.º
PRETENSÃO 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
Plano de demolições.
Memória descritiva.
Plano de segurança e saúde.
Estimativa do custo total da obra calculada nos termos do Art.º 12.º do RUEMC - Mod_ESTORC (*).
Calendarização da execução da obra. 
Livro de obra. 
Projeto de estabilidade, incluindo o projeto de escavação e contenção periférica: 
Termo de responsabilidade do autor - Mod_TR-AUTOE (*); 
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Memória descritiva e justificativa; 
Cálculos; 
Peças desenhadas. 
Elementos relativos ao diretor de obra: 
Termo de responsabilidade - Mod_TR-DIROE (*); 
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido; 
Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra.
Documento comprovativo da prestação de caução para reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes do início  dos trabalhos calculada nos termos do Art.º 31.º do RUEMC. 
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra.
Apólice de seguro de construção, quando legalmente exigível. 
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09. 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
(*) - Modelo disponível em www.cm-cartaxo.pt/Gerir/ServicosOnline/Paginas/Formulários.aspx 
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