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1. Requerimento

    Proprietário do prédio ou da fração: Caderneta predial (Autoridade Tributária e Aduaneira) ou caderneta  
    predial extraída online 
    Empresa de manutenção: Contrato de manutenção 
    Administração de condomínio: Ata de eleição do(s) administrador(es) 
    Inquilino: Contrato de arrendamento 
    Mandatário: Procuração ou outro documento que confira representação

Documento a entregar

2. Para a inspeção extraordinária, é necessário juntar um dos seguintes documentos:

INSPEÇÃO DE ASCENSORES, MONTA CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES

  Entregue  Em falta
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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Identificação do requerente 

Vem requerer

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

Nome 

Contacto telefónico

NIPC / NIF
-Morada Código Postal

Freguesia

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

Inspeção extraordinária 

Pretende que as notificações sejam enviadas para os contactos do: 

Nome 

-Morada Código Postal

Identificação do local da instalação
-Morada Código Postal

Processo CML / /

Referência 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

Dados da instalação

(*) Caso não indique o n.º do processo CML, preencha os seguintes elementos:

Tipo de instalação:

(*)

Empresa de Manutenção e Instalações de Elevação (E.M.I.E.) Administração de condomínio Proprietário do edifício
InquilinoProprietário da fração Outro

Forma de pagamento
ChequeNumerário Multibanco Transferência bancária

O proprietário / condomínio E.M.I.E. - Carimbo e assinatura

Lisboa,

Imp DPFIEM 03-06

Ascensor Tapete rolanteEscada mecânicaMonta-cargas

Inspeção periódica Reinspeção

ValidadeDocumento de identificação n.º

Email

Autorizo o envio de notificações deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Contacto telefónico Email

Requerente Outro (*) 

Indique o motivo

No pagamento por transferência bancária, o campo email do "requerente" ou do "outro" é de preenchimento obrigatório.

Notificações

(*) Se assinalou "Outro",  preencha os seguintes dados:

Empresa de Manutenção e Instalações de Elevação (E.M.I.E.)



 
 

 

 

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

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O Município de Lisboa respeita integralmente as regras relativas à proteção de dados pessoais, usando os dados 
recolhidos exclusivamente para as finalidades abaixo descritas e pelo período indispensável para o efeito e tomando todas as 
precauções relativas a segurança dos dados recolhidos, nomeadamente, limitando os acessos apenas a pessoas 
devidamente autorizadas. 

O Município de Lisboa necessita de recolher alguns dados pessoais com vista a proceder à tramitação do pedido de 
inspeção de ascensores, monta cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, e no exercício de funções de interesse público 
de que o Município de Lisboa está investido. 

Assim, nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), aprovado pelo Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, informa-se ainda o seguinte: 

a) O Município de Lisboa é a entidade responsável pelo tratamento de dados, como definido no RGPD. As 
comunicações para o exercício dos direitos atribuídos pela legislação relativa a proteção de dados pessoais devem 
ser dirigidas à Direção Municipal de Manutenção e Conservação, Departamento de Instalações Elétricas e Mecânicas, 
situado na Avenida Infante D. Henrique, Lote 1, 1800-220 Lisboa, contactável pelo telefone (+351) 218 555 000 e 
email mail: dmmc.diem@cm-lisboa.pt. 

b) Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo Município de Lisboa, no âmbito do pedido de inspeção 
de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes e são facultados à empresa contratada para 
efectuar o serviço de inspeção, na estrita medida do necessário para esse fim, sendo também remetida a informação 
referente à facturação para a Autoridade Tributária e Aduaneira, não estando prevista nenhuma transmissão para 
outras entidades, países terceiros ou organizações internacionais. 

c) Os dados recolhidos são conservados de forma permanente nos processos dos respectivos ascensores, monta 
cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes. 

d) A presente declaração será conservada enquanto o Município de Lisboa tratar os dados pessoais do titular em causa. 
e) O fornecimento dos dados é obrigatório, pelo que a sua não disponibilização tem como consequência a 

impossibilidade de apreciação do pedido de inspecção. 
f) Os dados recolhidos não são usados pelo Município de Lisboa para decisões automatizadas, nomeadamente não são 

tratados para a definição de perfis.  
g) O titular, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os seguintes direitos:  

i. A exercer perante o Município de Lisboa: direito de informação; direito de acesso; direito de retificação dos 
dados inexatos; direito ao apagamento; direito à limitação do tratamento; direito de portabilidade dos dados; 
direito de oposição ao tratamento; direito a não ficar sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, incluindo 
a definição de perfis; nas situações de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem 
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

ii. A exercer perante o Encarregado de Proteção de Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta para 
Campo Grande, 25, Bloco E, 2º Piso, 1749-099 Lisboa): direito de apresentar exposições.  

iii. A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissão Nacional de Proteção de Dados): direito 
de apresentar reclamação.  

iv. A exercer perante as instâncias jurisdicionais competentes: direito a ação judicial e a indemnização no caso de 
violação dos seus direitos. 

 Tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados pessoais.  

Primeiro e último nome   

Assinatura  Data              /            /               
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