
Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO

Vem requerer a V. Exª. a intervenção no espaço público, nomeadamente:

Nº Pedido

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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 - Outros:

- Aos trabalhos de construção, instalação, manutenção, reparação, inspeção, alteração ou substituição de infraestruturas

Documentos a anexar:

 - Memória descritiva, da qual conste o local de intervenção, o tipo intervenção e de trabalhos a executar, comprimento e largura dos pavimentos afetados, diâmetro, 

 - Projeto de intervenção no espaço público à escala máxima de1/500;

 - Planta topográfica à escala 1/2000, onde seja assinalada a localização, em toda a sua extensão, dos trabalhos executar;

número e extensão das tubagens, dimensões das caixas e equipamento a instalar no subsolo ou à superfície; Justificação para o faseamento da intervenção.

 - Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto, acompanhado de declaração da ordem ou associação profissional, quando aplicável;

 - Documento comprovativo da qualidade do titular;

 - Projeto de sinalização temporária que deverá conter: Plano de ocupação da via pública acompanhado dos percursos de circulação alternativa; Memória  

- Aos trabalhos de construção, conservação e reparação a realizar em passeios e pavimentos;

- Às obras de urbanização, sem prejuízo  dos procedimentos legalmente previstos no  Regime Jurídico da Urbanização e

descritiva justificativa; Implantação e definição da sinalização temporária a implantar;

a realizar no espaço aéreo, no solo ou no subsolo do domínio público municipal, com intervenção ou não no pavimento 
e independentemente da entidade que a promove;

Edificação, aprovado pelo Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

 - O prazo para a execução dos trabalhos, em dias seguidos, indicando o seu faseamento;

 - A estimativa orçamental de todos os trabalhos a executar;

 - Fotografias atualizadas do local objeto de intervenção;

 - Fundamentação para os casos previstos no n.º 2 do artigo 4.º do presente regulamento;

 - Documento que comprove a acreditação do empreiteiro por parte da entidade gestora para a execução daquela obra;

 - Termo de responsabilidade do técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

Nota: 
Caso a interrupção obrigue a interrupção / grande condicionalismo de trânsito, deve ser solicitado o PEDIDO DE OCUPAÇÃO / 
INTERRUPÇÃO DA VIA PÚBLICA - requerimento 515.
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Identificação do requerente
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Vem requerer a V. Exª. a intervenção no espaço público, nomeadamente:
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
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Documentos a anexar:
número e extensão das tubagens, dimensões das caixas e equipamento a instalar no subsolo ou à superfície; Justificação para o faseamento da intervenção.
descritiva justificativa; Implantação e definição da sinalização temporária a implantar;
a realizar no espaço aéreo, no solo ou no subsolo do domínio público municipal, com intervenção ou não no pavimento e independentemente da entidade que a promove;
Edificação, aprovado pelo Decreto Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
Nota:
Caso a interrupção obrigue a interrupção / grande condicionalismo de trânsito, deve ser solicitado o PEDIDO DE OCUPAÇÃO / INTERRUPÇÃO DA VIA PÚBLICA - requerimento 515.
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