
 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Identificação do requerente 

O proprietário / condomínio 
Lisboa,

Vem requerer

Inspeção de ascensores, monta cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes

pág.1/1

Nome 

Telefone/Telemóvel E-mail

NIPC / NIF

-Morada Código Postal

10
/12

/13
 - 

V6
 - 

CM
L/S

EG
 M

od
. 6

Freguesia

Tipo de edifício: Habitação Habitação + 8 pisos Comércio / serviços Mistos Industrial Outros

Inspeção periódica ReinspeçãoInspeção extraordinária 

Ascensor Monta-cargas Escada mecânica Tapete rolante

Banco

valor

à ordem da Câmara Municipal de Lisboa

E.M.I.E. - Carimbo e assinatura

Av. Infante D. Henrique, lote 1 1800-220 Lisboa  |  tel 218 555 000  |  e-mail dmpo.diem@cm-lisboa.pt 
Imp PSIG DPFIEM 03-06_B02

                                                         Dados para fatura / recibo

Identificação do proprietário / condomínio                                                          Dados para fatura / recibo

Nome NIPC / NIF

-Morada (correspondência) Código Postal

Morada / tipo de instalação

-Morada Código Postal

Processo CML / / Referência Empresa de Manutenção e Instalações de Elevação (E.M.I.E.)

N.º ordem do ascensor

Ano instalação Carga kg m/sVelocidade Marca

N.º de pisos N.º de cabos Elétrico Hidráulico

Notas:  
- O pagamento efetuado por transferência bancária é precedido do envio deste requerimento devidamente preenchido via email para dmpo.diem@cm-lisboa.pt 
- Nos balcões de atendimento municipal, o pagamento é apenas efetuado por transferência bancária ou cheque

Referências da instalação

Dados da instalação

Forma de pagamento

Cheque n.º

Numerário Multibanco Transferência bancária€ € €

€

Nota: caso não indique o n.º do processo CML, preencha abaixo "Dados da instalação"

Telefone/Telemóvel E-mail (preenchimento obrigatório para 
pagamentos por tranferência bancária)
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