
REQUER

Pede Deferimento

o requerente

MUNÍCIPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal
Avenida Vieira Guimarães
2450 Nazaré

262 550 010
geral@cm-nazare.pt
www.cm-nazare.pt

Nazaré,            de de 

1 Os requerentes deveram dirigir-se as oficinas municipais para efectuar a descarga, sendo a mesma acompanhada por um 
funcionário, efectuando-se a medição em m3 e qualidade do material a descarregar. A entrada nas oficinas não é permitida sem 
que a viatura seja acompanhada pelo funcionário responsável.
2 Conforme deliberação Camarária, descargas ate um m3 são gratuitas. Sendo permitida só uma descarga gratuita por obra. As 
restantes descargas serão cobradas conforme tabela de taxas em vigor.
termos das respetivas estratégias de reabilitação
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GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Um concelho com vida,
um concelho com futuro.

Funcionário

Data

Registo n.º

/ /

/

A preencher pelos serviços

EXMO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

PROCESSO N.º /REQUERENTE

Nome / Designação

Morada / Sede

Forma de comunicação para efeitos de notificação

Freguesia Código Postal -

N.º Identificação Fiscal N.º Identificação Civil Validade / /

Contacto telefónico Email

Telefone Fax n.º : Email

Qualidade

Carta

Tipo de obra:

Dono da obra: Contacto:

Firma/Construtor: Contacto:

Local da obra:

Registo dos resíduos produzidos e entregues para armazenamento provisório.

Data entrada Descrição dos resíduos Transportador Qtd previsível (ton. ou m3)
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