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REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO - PLANTA DE CADASTRO / PLANTA COM INDICAÇÃO DO PONTO DE LIGAÇÃO

No ato de apresentação deste pedido é devido o pagamento de taxas (conforme Tabela de Taxas Municipais em vigor). 

  
1. Requerimento 
  
2. Cópia dos seguintes documentos (em função da respetiva qualidade) 
    Pessoas singulares: documento de identificação do requerente 
    Sociedades: certidão da conservatória do registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão    
    permanente; documento de identificação do(s) representante(s) legal(is) 
    Associações  ou  Fundações: estatutos; ata de eleição dos órgãos sociais; documento de identificação do(s)   
    representante(s) legal(is)  
    Condomínios: cartão  de contribuinte do  condomínio; ata  de eleição do(s) administrador(es); documento de identificação 
    do(s) administrador(es) 
  

  
Para planta com indicação do ponto de ligação à rede pública de saneamento (caderno de saneamento),  
é ainda obrigatória a entrega de: 
  
3. Planta de localização, a cores, com a indicação da delimitação do lote  
    (disponível em plantas online  - http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/application=lxplantas) 
  

4. Planta de implantação (escala 1/200)

Documentos a entregar Entregue    Em falta

http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/MUNICIPIO/Camara_Municipal/Financas/Taxas_Municipais/2019_Tabela_de_Taxas_Municipais.pdf
http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/?application=lxplantas
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 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Rede pública de saneamento - planta de cadastro 
/ planta com indicação do ponto de ligação

Identificação do requerente

Nome

-Morada Código Postal

Localidade

 TelefoneDocumento de identificação n.º NIF / NIPC

E-mailTelemóvel

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Código de acesso à certidão do registo predial

Local

Identificação do local  da obra

Freguesia

Lisboa,

Pede deferimento

Outro

Processo n.º Obra n.º

Informação complementar ao pedido

Vem requerer

Planta de cadastro da rede pública de saneamento

Planta com indicação do ponto de ligação à rede pública de saneamento (caderno de saneamento)

Legislação aplicável: 
  
- Decreto-Lei nº 38382, de 7 de agosto de 1951 
- Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de agosto 
- Edital nº 145/60, de 17 de setembro, com as alterações introduzidas pelos Editais nº 60/90 e nº 76/96 
- Despacho nº 176/P/90, Publicado no Diário Municipal nº 15840, de 22 de março de 1990 
- Regulamento nº 391-A/2010, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 84, de 30 de abril 
- Tabela de Taxas Municipais 2014, publicada no 3º suplemento do Boletim Municipal nº 1035, de 19 de dezembro de 2013
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REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO - PLANTA DE CADASTRO / PLANTA COM INDICAÇÃO DO PONTO DE LIGAÇÃO
No ato de apresentação deste pedido é devido o pagamento de taxas (conforme Tabela de Taxas Municipais em vigor). 
 
1. Requerimento
 
2. Cópia dos seguintes documentos (em função da respetiva qualidade)
    Pessoas singulares: documento de identificação do requerente
    Sociedades: certidão da conservatória do registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão   
    permanente; documento de identificação do(s) representante(s) legal(is)
    Associações  ou  Fundações: estatutos; ata de eleição dos órgãos sociais; documento de identificação do(s)  
    representante(s) legal(is) 
    Condomínios: cartão  de contribuinte do  condomínio; ata  de eleição do(s) administrador(es); documento de identificação
    do(s) administrador(es)
 
 
Para planta com indicação do ponto de ligação à rede pública de saneamento (caderno de saneamento), 
é ainda obrigatória a entrega de:
 
3. Planta de localização, a cores, com a indicação da delimitação do lote 
    (disponível em plantas online  - http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/application=lxplantas)
 
4. Planta de implantação (escala 1/200)
Documentos a entregar
Entregue    Em falta
 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Rede pública de saneamento - planta de cadastro 
/ planta com indicação do ponto de ligação
Identificação do requerente
Na qualidade de
Identificação do local  da obra
Informação complementar ao pedido
Vem requerer
Legislação aplicável:
 
- Decreto-Lei nº 38382, de 7 de agosto de 1951
- Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de agosto
- Edital nº 145/60, de 17 de setembro, com as alterações introduzidas pelos Editais nº 60/90 e nº 76/96
- Despacho nº 176/P/90, Publicado no Diário Municipal nº 15840, de 22 de março de 1990
- Regulamento nº 391-A/2010, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 84, de 30 de abril
- Tabela de Taxas Municipais 2014, publicada no 3º suplemento do Boletim Municipal nº 1035, de 19 de dezembro de 2013
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