RESOLUÇÃO

INSPECÇÃO DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E
TAPETES ROLANTES 

REQUERIMENTO
Secção:
Nº Entrada:
Data:

EXMO. SENHOR

Processo Nº. ___________ / 20 _______

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE

O Funcionário
_________________________________

Nome da empresa _____________________________________________________________________
com sede em _________________________________________________________________________
código postal ___________ _______________________, empresa de manutenção de ascensores (EMA),
inscrita na D.G.E. sob o n.º _____________, solicita, nos termos do disposto nos artigos 7.º e 8.º do
Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro e no anexo V ao mesmo diploma, a realização de
inspecção/reinspecção* à instalação abaixo assinalada com :
•

Tipo:
 Ascensor
 Monta-cargas
 Escada mecânica
 Tapete rolante
com o número de identificação _____________________________

•

Localização: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

Proprietário: ____________________________________________________________________
com residência/sede em __________________________________________________________
código-postal ___________ _______________________________________________________

O requerente junta para o efeito, os seguintes documentos:
•

Documento comprovativo do pagamento da respectiva taxa 

•

________________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________
Pede Deferimento

Alvaiázere, _______ de __________________, ___ de _______

O requerente
___________________________________________________

* Riscar o que não interessa
 As inspecções devem ser requeridas pela Empresa de Manutenção de Ascensores (EMA), cuja manutenção das instalações esteja a seu cargo – n.º 1, anexo V ao Dec.-Lei n.º
320/02.
 Identificar as instalações pelo n.º do processo atribuído pela Câmara Municipal /D.G.E. ou, no caso de primeira inspecção, pelo n.º de fabrico do equipamento.
 Indicar o local preciso da instalação, designadamente a denominação do edifício (quando tal for possível), a rua, avenida, praça, etc.
 O requerimento é obrigatoriamente acompanhado do comprovativo do pagamento da taxa – n.º 1, anexo V, do referido Dec.-Lei.

AVZ – IMP – 211.00

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS
1.  - _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Em, _____/_____/2______
O Funcionário,
_______________________________________

2.  - O pedido encontra-se devidamente instruído, pelo que deve ser enviado cópia aos serviços
técnicos/entidade inspectora (EI), para que realize a inspecção solicitada e promova as demais diligências
nos termos previstos no anexo V ao Dec.-Lei atrás citado.

Em, _____/_____/2______
O Funcionário,
_______________________________________

ANOTAÇÕES
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

