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Ocupação de Via Pública por  

Motivo de Obras   
(Artigo 91.º e seguintes do Regulamento Municipal da 

Edificação e Urbanização-RMEU) 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome_____________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º ___________________, BI/CC n.º ____________________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo 

Comercial _______________ válido até ______/______/______,estado civil _________________, residente/sede em 

___________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-_____,____________________, Telefone ______________, Telemóvel ____________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________________________  

 
2. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de
 
�proprietário �arrendatário �superficiário � mandatário �outro (indicar 

qual) _______________________ para o prédio inscrito na matriz predial sob o artigo ___________, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º ________________________________, sito em 

___________________________________________________________________________________________,freguesia 

de ________________________________________________________________________________________________, 

do Município de Santiago do Cacém, a ocupação de via pública por motivo de obras, pelo prazo de 

__________________(dias), numa extensão de ____________________m de cumprimento, por 

_____________________ m de largura, conforme planta em anexo. As obras a executar são (descrição dos trabalhos) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________. 

A pessoa encarregada pela execução das mesmas é ________________________________________________________.    

 
3 . DESCRIÇÃO  DA OCUPAÇÃO PRETENDIDA    
   

�Tapumes    �Amassadouros    �Redes de proteção    �Depósito de materiais de construção    �Estrados   

�Estaleiro   �Outro (indicar qual) ___________________________________________________________________  

� Os andaimes até 7,5 m de altura; 

� Os andaimes com altura de 7,5 m a 15 m, incluem termo de responsabilidade; 

�Os andaimes com altura superior a 15 m, incluem termo de responsabilidade e cálculos; 
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Equipamentos ou objetos a utilizar: 

�Guincho �Cábrea �Grua �Gruetas �Caldeiras ou tubos de descarga de entulhos 

Descrição da via pública a ocupar: 

�Rua com trânsito de veículos com 1 sentido      �Rua com trânsito de veículos com 2 sentidos 

�Interfere com o trânsito de veículos                   �Interfere com o estacionamento de veículos 

�Interfere com a circulação de pessoas                �Necessita de alteração da sinalização de trânsito  

�Ocupa faixa de rodagem                                      �_________________________________________ 

 

4 . OBRIGAÇÕES NA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA     
�O requerente declara tomar conhecimento e garantir, nos termos do artigo 94.º n.º 2 do RMEU, que na OVP: 

• Todos os materiais a utilizar em obra são colocados dentro da área licenciada para o efeito; 

• A área concedida não deve ser utilizada para o fabrico de argamassas diretamente sobre os pavimentos, e deve 
manter-se regularmente limpa e em bom estado de conservação; 

• Proteção da obra e área ocupada, de modo a não prejudicar os transeuntes com poeiras, tintas ou outros 
materiais; 

• A preservação e limpeza do local após a conclusão da obra e a reposição das condições iniciais; 

• A preservação de canteiros ou zonas ajardinadas. 
 

 
5 . OPERAÇÕES PROIBIDAS NA VIA PÚBLICA    
�O requerente declara tomar conhecimento que na OVP são proibidas ou condicionadas, nos termos do artigo 96.º do 
RMEU, as seguintes operações: 

• Arrastar quaisquer objetos que danifiquem ou possam danificar os revestimentos ou os pavimentos; 

• Deixar abandonados materiais, equipamentos, entulhos ou outros detritos; 

• Caldear cal; 

• Lavar latas de tinta; 

• Lavar, limpar ou consertar qualquer veículo ou betoneira, com exceção dos trabalhos indispensáveis para 
reparar uma avaria imprevista; 

• Conduzir ou manter veículo sobre os passeios; 

• Efetuar todo o tipo de trabalhos que afetem a segurança e a comodidade dos transeuntes e veículos que 
circulam na via pública.  

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20  ___ 

O Requerente, ___________________________________________________________________________ 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____     Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística  –  
269 829 461 / 269 829 425 ou através do endereço eletrónico dogu@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt      
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OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS  --  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  ––  

AArrtt..  9911..ºº    ee  sseeggss..  ddoo  RRMMEEUU  
 

(A)                     DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

(B) 

 Fotocópia não certificada da Certidão da Conservatória do Registo Predial (com todas as descrições e 
inscrições em vigor) 

 

 Fotocópia da caderneta predial     

 Planta de implantação da ocupação, à escala de 1:500 ou de 1:200  

 Planta de localização da ocupação, à escala de 1:1000 ou de 1:2000;  

 Termo de  responsabilidade pela colocação de andaimes subscrito por técnico habilitado  
(Obs: só nos casos de andaimes com altura igual ou superior a 7,5m)   
 

 

 Cálculo da altura dos andaimes subscrito por técnico habilitado para o efeito 
(Obs: só nos casos de andaimes com altura superior a 15m) 
 

 

 Declaração da ordem profissional do técnico autor do termo responsabilidade/cálculo  

 Comprovativo de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei 31/2009 de 03/07, do técnico autor 
termo responsabilidade/cálculo 
 

 

(A) - A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 

(B) – A preencher pelos serviços 

 

3. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário ______________________, O Requerente ________________________________, Data ___ / ___ /____ 

 

 
 


