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Poste Árvore

Placa Rampa

Deferido

Indeferido Data da Medição Responsável pela Medição

Observações

Materiais

Piso Tátil Direcional:

Piso Tátil de Alerta:

Placa de Concreto:Outros:

45x45cm

Dimensões das peças:

Comprimento:

Dimensões do passeio Obstáculos

Largura:

Em ciência da veracidade dos dados preenchidos e das informações dispostas acima, 

Assinatura do Requerente

Preenchimento pela Prefeitura

Medição

Peritiba, Santa Catarina, ______ de __________________ de __________.

Protocolo

Leia com atenção:

I. A medição das calçadas para o levantamento da quantidade de material ocorrerá após:

- O correto preenchimento das informações acima, com o devido protocolo realizado na recepção da prefeitura municipal;

- A quitação dos débitos municipais (se houver);

- Um prazo de 15 dias, ou conforme a demanda;

II. O deferimento para o fornecimento de material será feito caso não sejam constatados impedimentos arquitetônicos na obra;

III. O material será comprado e entregue conforme a demanda de pedidos;

IV. Após o recebimento do material, o proprietário será responsável pela correta execução da calçada, sob as penas da lei, conforme os parâmetros 

estabelecidos pela prefeitura municipal, de acordo com as normas de acessibilidade vigentes. Para tal, o setor de engenharia estará disponível para qualquer 

sanação de dúvidas quanto a execução durante os horários de atendimento.

CPF: Telefone:

Código da CND fornecida pelo setor tributário municipal:

Endereço da Obra

Rua e nº:

Lote nº:Quadra nº:Bairro:

Nome:

Requerimento para Medição de Calçada Pública
.

O presente requerimento tem por objetivo informar à Prefeitura Municipal a intenção do requerente em obter auxílio na construção e ou melhoria 

de calçadas públicas. O qual, serão fornecidas placas de piso de concreto para o acabamento da calçada pública a qual faz confrontação com o 

terreno da sua residência, em conformidade com a lei nº 1893 de 2011. A mão de obra e demais materiais necessários para execução serão de 

responsabilidade do requerente.

Dados do Requerente

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PERITIBA


