
REQUERIMENTO PARA A OCUPAÇÃO DE SUBSOLO

COM INFRAESTRUTURA E UTILIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro

REQUERENTE

Nome

Morada

Freguesia                                                                         Código Postal                   -       .

NIF                                      Doc. Identificação                                                           Válido até          /          /

Telef.                                        Telem.                                           Email

Na qualidade de :        Proprietário          Usufrutuário          Locatário          Outros

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO REQUERENTE

Nome

Doc. Identificação                                   Válido até            /            /            NIPC/NIF

Na qualidade de:          Mandatário          Sócio Gerente          Administrador          Outros

VEM REQUERER

A V.ª Exa. autorização para a ocupação de subsolo para a realização dos trabalhos de abertura de trincheiras e

utilização da via, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de Maio, conjugado com o Decreto-

Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, ambos na sua final redação, no local, abaixo especificado, e com as seguintes

especificidades:

Rua                                                                                         nº                 Freguesia

Tipo de Obra:       Água/esgotos       Eletricidade       Gás        Telecomunicações       Outro

                                                                                                          Duração prevista da obra:                         dias.

C.M.B. Mod. 06.57

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixos indicados:

Assinale com uma cruz (x) os documentos que junta ao seu pedido.

1. Planta de localização à escala 1/2000, com a indicação da área a ser ocupada e com a representação

dos trabalhos a realizar.

2. Planta de ocupação da via pública, à escala 1/500, com a delimitação da área de trabalhos se necessário,

a área alternativa de circulação para peões.

3. Memória descritiva e justificativa com a descrição do tipo de trabalhos a realizar:

3.1. Comprimento e largura dos pavimentos afetados

3.2. Diâmetro, número e extensão das tubagens



INFORMAÇÃO E DESPACHO DOS RESPONSÁVEIS

Informação do serviço:

DATA ASSINATURA

/          /          /          /

Despacho:

DATA A VEREADORA DO PELOURO

/          /          /          /
(No uso de competência delegada por Despacho
nº                      do Sr. Presidente da Câmara)

SGD Nº DATA PROCESSO Nº REGISTADO POR

/            /            /            /

Rua Teresa Borges, nº 9 B - 2830 Barreiro    |    Tel. 21 206 8250/52/53/54    |    Correio eletrónico: diepem@cm-barreiro.pt     |     NIPC 503 673 626

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Conferi a identificação do requerente, através de:

      Cartão do Cidadão/B.I.          Passaporte          Carta de Condução          Outros

O TRABALHADOR

Autorizo o envio de notificações,  no decorrer deste processo, para o  endereço eletrónico  indicado.

PEDE DEFERIMENTO

Barreiro,           de                                          de

TOMEI CONHECIMENTO

a) - Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contatar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 21 206 8250/
52/53/54.
b) - Os Formulários Online encontram-se disponíveis em www.cm-barreiro.pt.
c) - O modelo de requerimento “Ocupação de subsolo com infraestrutura e utilização da via pública”, está disponível www.cm-barreiro.pt/
Município/Documentos/Requerimentos/Espaço Público e Rede Viária, e pode ser remetido via postal ou entregue presencialmente no Gabine-
te de Apoio ao Munícipe.

3.3. Dimensões das caixas

3.4. Equipamento a instalar no subsolo ou à superfície

3.5. Prazo previsto para a execução da obra e seu faseamento, quando tal se justifique.

4. Informação(ões) da(s) entidade(s) competente(s), quando os trabalhos se localizam em «Áreas de poten-

cial valor Arqueológico» (opcional).

5. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de

realização da operação.

6. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:


