
 

MODELO B/DRLU - Plano de Gestão de Resíduos de Obra
ART. 122 – REGULAMENTO DE SERVIÇOS DA EMARP

REQUERENTE:

Nome / Designação social: ____________________________________________________________

Residência ou sede social: ____________________________________________________________

Código postal: ______________________ N.º Contribuinte: __________________________________

Telefone: ____________________ E-mail: _______________________________________________

Endereço da Obra: __________________________________________________________________

Tipo de Obra:
- Prédio 
- Urbanização 
- Outra 

Identificação e destino final dos resíduos produzidos na obra:
 Resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis

- Destino:____________________________________________________________________
 

 Resíduos de embalagem
- Destino:____________________________________________________________________

 

 Entulhos
- Destino:____________________________________________________________________

Forma de acondicionamento dos resíduos e transporte de destino final:
 

 Resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis
 

 Efetuado pela EMARP (requer a elaboração de um contrato modelo A/DRLU)
 

 Resíduos de embalagem
 

 Efetuado pelo próprio
 

 Efetuado por uma empresa privada. Qual:
 

Tipo de contentores a utilizar:
Requer a apresentação mensal das quantidades de resíduos de embalagem depositadas em local autorizado.

 

 Entulhos
 

 Efetuado pelo próprio
 

 Efetuado por uma empresa privada. Qual:
 

Tipo de contentores a utilizar:
 

 Estimativa das quantidades a produzir (ton):
Requer a apresentação mensal das quantidades de entulho depositado em local autorizado, e também a
inscrição no livro de obra de todos os movimentos efetuados entre a obra e o local de descarga com indicação
das quantidades respetivas.

Declaro que tenho conhecimento das minhas obrigações relativas à proteção ambiental do concelho,
designadamente,  no que diz  respeito à correta gestão dos resíduos produzidos nesta obra,  e que a
violação das normas ambientais coloca-me perante a justiça pondo em causa a emissão da licença de
habitabilidade referente ao edifício em questão, independentemente dos processos de contra-ordenação
de que poderei ser alvo.

Data: ___/___/______

   O Requerente,
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