1

PEDIDO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º do RGEU *
Exma. Sr.ª
Presidente da Câmara
Municipal de Setúbal
Identificação ________________________________________________________________________,
BI / Cartão de Cidadão n.º __________________, emitido em / válido até ______________ Contribuinte
Fiscal n.º __________________, com sede/morada em_______________________________________
____________________________________, freguesia de ___________________________, concelho
de __________________, código postal ________________, telefone n.º ________________, telemóvel
____________________E-mail: __________________________________________________________
na qualidade de ______________________ (1), vem requerer a V. Ex.ª se digne ordenar a verificação
técnica ao edifício/andar sito em ________________________________________________________
n.º ______, __________ andar, freguesia de ____________________________, concelho de
____________________, ao abrigo do artigo 12.º do RGEU, a fim de serem verificadas as seguintes
deficiências: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ .
Face ao exposto, solicita-se que o/a respetivo/a proprietário/a seja intimado/a a proceder à eliminação
das deficiências detetadas, cuja identificação e domicílio fiscal é a seguir indicada: **
Nome do/a proprietário/a/Notificando/a: ____________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________________
Pede deferimento,

Assinatura ___________________________________________________________________________
(1)– Proprietário/Mandatário/Usufrutuário/ Promitente comprador, etc.)

PROTEÇÃO DE DADOS

 – Autorizo o Município de Setúbal a utilizar os dados fornecidos no presente requerimento no âmbito
do processo a que se destina, bem como os contatos pessoais para comunicação no âmbito deste e de
outros processos.
NOTAS:
* Estão abrangidos pelo artigo 12º do RGEU “pequenas obras de reparação sanitária, como, por
exemplo, as relativas a roturas, obstruções ou outras formas de mau funcionamento, tanto das
canalizações interiores e exteriores de águas e esgotos como das instalações sanitárias, a deficiências
das coberturas e ao mau estado das fossas”.
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** Elementos a fornecer obrigatoriamente pelos requerentes, sob pena de rejeição do pedido.
● Para efeitos do disposto nos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na publicação em vigor, os
elementos que sejam anexados ao pedido são entregues em formato digital.
●O requerimento deve ser autenticado através de assinatura digital do requerente. Caso este não
possua meios para autenticar digitalmente este documento, deverá efetuar a assinatura em papel,
digitalizar o formulário e inseri-lo no CD/PEN/DVD.
●O presente pedido está sujeito ao pagamento de taxas, de acordo com o Regulamento de Taxas e
Outras Receitas do Município de Setúbal em vigor.
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