(PD 0381) URBANISMO
LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
POR MOTIVO DE OBRAS
Nos termos do artigo 91.º e seguintes do Regulamento Municipal da Edificação e
Urbanização-RMEU
Reg.Ent. n.º:
Processo n.º:
Registado em :
O Funcionário:

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém
REQUERENTE
Nome:*
NIF/NIPC:*

BI/CC:*

Válido até:*

Residência/Sede:*

N.º:*

Sítio ou Lugar*

Código Postal:*

Freguesia:*
Telefone:

Lote, Andar:

Concelho:*
E-mail:

Na qualidade de: *
REPRESENTANTE
Nome: *
NIF/NIPC:*

BI/CC: *

Válido até:

Residência/Sede:*

N.º:*

Sítio ou Lugar*

Código Postal:*

Freguesia:*
Telefone:

Lote, Andar:

Concelho:*
E-mail:

Na qualidade de: *
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO/COMUNICAÇÃO

Autorizo que as notificações referentes ao presente pedido sejam dirigidas ao endereço eletrónico abaixo indicado:
Solicito que as notificações, via postal, referentes ao presente pedido sejam dirigidas à seguinte morada
(Preencher apenas nas situações em que morada seja diferente da indicada no campo do requerente):

Residência/Sede:
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Sítio ou Lugar
Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
NIF: 502130040

N.º:

Lote, Andar:

Código Postal:
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Freguesia:

Concelho:

PEDIDO
Vem requerer a V. Exa. a licença para ocupação de via pública por motivo de obras , a executar no prédio abaixo
identificado, pelo prazo de __________________(dias), numa extensão de ____________________m de
comprimento, por _____________________ m de largura, conforme planta em anexo. As obras a executar são:

Descrição dos trabalhos

PRÉDIO
Sitio/Local:*
Código Postal:*
Freguesia:*
Inscrição Matricial: Artigo*

Secção:*

Descrição Predial: Número*
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA

A mesma está obrigada ao cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis e das boa práticas.
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;
EQUIPAMENTOS OU OBJETOS A UTILIZAR

GuinchoCábreaGruaGruetasCaldeiras ou tubos de descarga de entulho
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
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Ocupa faixa de rodagem

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
NIF: 502130040

_________________________________________
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - RCD
Indicação do local de depósito de RCD:
ou

Requer a cedência de Big Bags para depósito de RCD (até 1m3)
Requer a recolha do RCD até 1m3
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.

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.
CÓDIGOS DE ACESSO (Código/Validade)
Se não anexou a Certidão do Registo Comercial
Se pretende indicar outro código de acesso a documentação/declaração
Indicação da documentação a que se refere o campo anterior
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DE LEGITIMIDADE A EXIBIR/ENTREGAR

MSC_0023_V01

No caso do requerente ser Pessoa Singular:
Cartão de Cidadão ou B.I ou Passaporte
Cartão de Contribuinte
No caso do requerente ser Pessoa Coletiva:
Identificação pessoal do representante
Certidão Registo Comercial ou Código de Acesso à Certidão Permanente do Registo Predial
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Outros Documento(s) comprovativo(s) de legitimidade (a apresentar consoante o caso concreto):
Mandatário/Representante: cópia da procuração ou outro documento que confira os poderes de representação, com
exibição do original;
Outro (indicar): ____________________________________________________________________________________.
FUNDAMENTAÇÃO DA NÃO ENTREGA DE ELEMENTOS

NOTAS
Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ao tratamento e gestão de processos autárquicos em
que o cidadão é diretamente interessado.
Os titulares dos dados podem aceder à informação relativa ao andamento dos respetivos processos e solicitar por escrito, junto
do Município de Santiago do Cacém, a sua atualização ou correção.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Santiago do Cacém,

O Requerente, Representante,

Conferi a identificação do requerente através da exibição de documentação

O funcionário

GESTOR DE PROCEDIMENTO
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Telefone:

269829461

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
NIF: 502130040

E-mail:

sau@cm-santiagocacem.pt
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