Registo de Entrada

LICENÇA
D E O C U PA Ç Ã O D O E S PA Ç O P Ú B L I C O D E V I D O A O B R A S
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
REQUERENTE

Nome:

NIF:

Morada:
Código Postal:
Documento de Identificação:

BI

CC

Contacto telefónico:

Número:

Validade:

E-mail:
REPRESENTANTE

Nome:

NIF:

Morada:
Código Postal:
Documento de Identificação:

BI

CC

Contacto telefónico:
Qualidade de:

Número:

Validade:

E-mail:

Mandatário

Sócio Gerente

Administrador

Procurador

Outra:

OBJETO DO REQUERIMENTO

Vem, na qualidade de

, requerer a V.ª Ex.ª Licença para Ocupação de Espaço Público Devido a Obras,

com a caracterizarão que se segue:
Local:

;

Área a ocupar:

m2;

Data de início dos trabalhos:
Data de fim dos trabalhos:

;
;

Tipo de ocupação:

;

Pede deferimento,
Data:

O requerente:__________________________________________

Autorizo a utilização dos contactos telefónico e e-mail para o envio de informações e notificações relativamente a este processo. ✘
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DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO:

1.096 Requerimento DGU 1.096;
2.004 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente
do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;
2.006 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade
de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do nu 2.004;
2.008 Ata de reunião do condomínio a autorizar os trabalhos, caso aplicável;
3.304 Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei nu 100/97, de 13 de Setembro;
3.400 Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do
título de registo na atividade da construção (alvará) ou do certificado de classificação de industrial de
construção civil, a verificar no site da entidade (IMPIC, I.P.) (Art. 4.º e Art. 6.º, DL 12/04, 9/01);
4.002 Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos
trabalhos, e, no caso de ser imprescindível o condicionamento do trânsito, a indicação expressa do horário e
datas em que tal ocorrerá;
4.019 Memória descritiva e justificativa da execução dos trabalhos;
4.014 Fotografias do imóvel;
6.002 Extrato do ortofotomapa do Município, assinalando a área objeto da operação;
7.002 Planta de implantação, à escala de 1:200, com delimitação correta da área do domínio público em
que se pretende intervir;
Outros:
3.403 Outras peças escritas;
7.018 Outras peças desenhadas.
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