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REQUERIMENTO  

EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO 
PERIFÉRICA 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, 
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Nome:__________________________________________________________________________________ 

Morada:________________________________________________________________________________ 

Código postal:   _____ - ___ ________________________ Telf.: _____________________________ 

BI/CC  n. º: ______________ NIF/NIPC: _______________ Telm.: ____________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Código de acesso à certidão do registo comercial:______________________________________________ 

Código de acesso à certidão do registo predial:________________________________________________ 

Na qualidade de:  |__| Proprietário      |__| Arrendatário           |__| Outro __________________________ 
 

Vem requerer, ao abrigo do artigo 81º do RJUE: 
 
|__| Considerando o pedido de informação prévia favorável com o proc. n.º:________________________ 
permissão para a execução de trabalhos de demolição, escavação e contenção periférica. 
 

|__| No âmbito do processo n.º_______________ , vem solicitar permissão para a execução de trabalhos 
de demolição, escavação e contenção periférica.  
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ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO  

Informa-se que os tipos e ficheiro admissíveis e o seu respetivo tamanho máximo são os indicados no quadro abaixo: 
Tipo de ficheiro bmp doc dwf gif jpg pdf png pwp rtf tif txt xls docx xlsx dwfx zip rar 
Tamanho máx (Mb) 15 34 72 72 15 72 53 53 15 72 15 15 34 15 72 72 72 

 
|__| Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão 
negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais; – (caso não se 
mantenham válidos os documentos previamente apresentados); 

|__| Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade da realização da operação ou da 
atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal não resulte da apresentação da certidão do 
registo predial; - (caso não se mantenham válidos os documentos previamente apresentados); 

|__| Memória descritiva e justificativa contendo: 
a) Área objeto do pedido; 
b) Caracterização da operação urbanística; 
c) Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a via pública e as 

infraestruturas ou equipamentos aí existentes; 
|__| Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação do projeto de arquitetura; 
|__| Plano de demolições/projeto de estabilidade/projeto de escavação e contenção periférica;  
|__| Estimativa orçamental do custo da reposição do terreno no seu estado original, subscrita pelo diretor da obra ou pelo autor do 

projeto de estabilidade e dimensionamento da estrutura;  
|__| Caução no valor de _____________________ €, de montante igual ao custo da reposição do terreno no seu estado original, para 

garantia da realização dos trabalhos referidos, prestada sob a forma de garantia bancária autónoma à primeira solicitação, hipoteca 
sobre bens imóveis propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou seguro-caução; 

|__| Calendarização da execução da obra;  
|__| Declaração da solução de gestão e controlo de resíduos de construção e demolição produzidos na obra;  
|__| Todos os elementos instrutórios em suporte digital; 
|__| Índice com a relação de documentos entregues; 
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Autorizo que as notificações sejam enviadas por e-mail no decorrer deste processo. 
Autorizo o tratamento dos dados pessoais constantes no presente requerimento, necessários ao 
desenvolvimento do procedimento identificado, no estrito e rigoroso cumprimento da lei. 

 
Pede deferimento, 
 
 
_________________________________________  , o requerente.                                  Data:________ /___/___         
 
 

 

 

 

 

 

 

 


